
Celostátní festival poezie Wolkrův Prostějov 2021 
 
Pořádá NIPOS - ARTAMA Praha z pověření Ministerstva kultury ČR.  
Festival je přehlídkou nejlepších sólových recitátorů, recitačních kolektivů a divadel poezie v České 
republice.  
Má dvě základní části:  
1) přehlídka sólových recitátorů 
2) celostátní přehlídka divadel poezie, souborů uměleckého přednesu a jiných kolektivů inscenující poezii 
nebo prózu.                                                                       

 

Přehlídka sólových recitátorů 
 

KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA 
úterý 29. června 2021 od 9:30 hodin 

scéna Divadla 29, ul. Svaté Anežky České v Pardubicích  
je vyhlášena pro Pardubický kraj, tj. okresy Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy. 

 

Uzávěrka přihlášek: 22. června 2021 
 

Podmínkou účasti je ukončení 9. třídy ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. 
 
Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií:  
 

 I. kategorie -  od ukončení 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 18 let 
II. kategorie -  od 18 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2020 dovrší 18 let) do 21 let   

     III. kategorie -  od 22 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2020 dovrší 22 let) a více (horní věková hranice  
                                             není stanovena)  
 
Pro přesné zařazení do kategorie prosím uvádějte na přihláškách celé datum narození. 
Recitátoři si připraví do krajského kola jeden text. Text z poezie nebo prózy české či světové literatury 
může mít formu uceleného textu, úryvku či montáže. Není vhodné použít divadelní text. Doporučujeme, 
aby interpretace textu nepřesáhla 7 minut. Překročení časového limitu může být důvodem k tomu, že 
recitátor nebude z krajského kola nominován ani doporučen na celostátní přehlídku. Lektorský sbor krajské 
přehlídky nominuje vystoupení recitátora s konkrétním textem, není proto dovoleno text později měnit. 
 
K přihlášce přiloží recitátoři text (interpretovaný na přehlídce) v elektronické podobě. Text musí být psán na 
počítači nebo na psacím stroji a je-li krácen, musí být dodán celý s vyznačením škrtů. Kopie pořízené 
z knih je třeba doplnit o jméno autora, případně překladatele a název textu.  
Text musí být čitelný, v pravém horním rohu označen jménem interpreta a číslem kategorie. 
 

Na celostátní přehlídku WP mohou lektoři krajských přehlídek nominovat šest nejinspirativnějších 
vystoupení bez ohledu na věkové kategorie. V případě vyššího počtu kvalitních vystoupení mohou k šesti 
hlavním nominacím připojit ještě libovolný počet dalších doporučení s uvedením pořadí. 
UPOZORNĚNÍ: Na základě předložených dokladů cestovné hradí škola (vysílající organizace), která 
zašle do týdne fakturu na adresu:  

Krajská knihovna v Pardubicích, Pernštýnské náměstí 77, 530 94  Pardubice. 
IČO: 00085219; číslo účtu: 19-2385560277/0100  

E-mail: z.nobilisova@knihovna-pardubice.cz 
Kontakt: Zuzana Nobilisová 

                 Krajská knihovna v Pardubicích  
                 Pernštýnské náměstí 77 
                 530 94  Pardubice 
                 tel. 461 530 269, 602 153 454, e-mail: z.nobilisova@knihovna-pardubice.cz     
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1klhYAmhbm9Cf6FEv3cZlcxH14MBhEJBLZJ4P-qD23MQ/edit

