
 
 

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, 

Místo 66, 431 58 Místo 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX. ROČNÍKU FESTIVALU ZÁJMOVÉ UMĚLECKÉ ČINNOSTI 

 

 
23. 4. – 24. 4. 2020 

 

 

 

 
 



 

Milé kolegyně a kolegové, 

chtěli bychom vás touto cestou pozvat na XXX. ročník Festivalu zájmové umělecké činnosti DÚ, 

DDŠ a VÚ ČR. 

Základní informace: 

Organizátor:  VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 

Ředitel akce:  PhDr. Věra Smolíková, tel. 739 053 685, e-mail: reditelna@vudds.cz   

Kontaktní osoba:  Mgr. Eva Sasová, tel. 724 055 773, e-mail: sasova.eva@vudds.cz  

Termín konání:   23. – 24. 4. 2020 

Místo konání:   Kulturní dům Střelnice, ulice Čechova 147, Kadaň 

Ubytování:  - Kadaň; Místo 66 (spacáky s sebou) 

   - možnost ubytování i na noc před akcí, tedy 22. 4. – hradí vysílající zařízení 

Strava:    - KD Střelnice, Kadaň 

   - do výše normy hradí vysílající zařízení  

Počet účastníků:  maximálně 7 + 2  

Startovné:   300,- Kč/účastník (účastnický poplatek bude fakturován na základě údajů 

z prezentace vysílající organizace před zahájením festivalu) 

Prezentace účastníků: v předsálí KD Střelnice, čtvrtek 23. 4. 2020 od 9:00 do 9:45 hod. 

Předpokládaný začátek a konec akce:  23. 4.  10:00 – 18:00 hod. 

       24. 4.  10:00 – 15:30 hod.  

Účastníci odevzdají jmenný seznam účastníků potvrzený ředitelem zařízení, potvrzenou 

bezinfekčnost lékařem a fotokopiemi zdravotních kartiček. 

Doprava: zajišťuje vysílající organizace 

Svou účast, prosím, potvrďte do konce února, podrobný rozpis přihlášení k jednotlivým 

kategoriím v závazné přihlášce je nutné poslat do konce března.  
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POKYNY PRO ÚČASTNÍKY FESTIVALU 

 Pedagogičtí pracovníci vysílající organizace zodpovídají za chování a případné škody svých dětí 

po celou dobu festivalu! 

 Za zcizení odložených věcí dětí i personálu pořádající organizace nezodpovídá. 

 Pořádající organizace nezajišťuje noční pedagogický dozor. 

 Veškerá soutěžní vystoupení proběhnou v KD Střelnice, Kadaň. 

 V prostorách kulturního domu je zákaz kouření. 

 V průběhu soutěží dodržujte v sále klid – respektujte potřeby účinkujících a odborné poroty. 

 Parkování před kulturním zařízením bude možné pouze krátkodobě pro vyložení a naložení 

materiálů, aparatury, hudebních nástrojů atd. 

 Parkování vozidel je zajištěno v blízkosti KD Střelnice (viz foto). 

 Ubytovat se je možné již ve středu 22. 4. od 17:30 hod. 

 V pátek u oběda bude vydáván balíček na cestu. 

 Používaná hudba může být na CD nosiči v klasickém formátu, na flasch disku atd. Jakékoliv 

nosiče či pomůcky poskytnuté personálu pro ozvučení označte názvem zařízení. 

 Prosíme v přihlášce co nejpodrobněji specifikovat vaše potřeby pro vystoupení (akustické, 

elektrické hudební nástroje, typ připojení, kapela – kolik muzikantů, aj.). Budeme vaše 

požadavky pružně konzultovat s osobou zajišťující ozvučení. V případě nejasností či 

v případě potřeby bychom vás zpětně kontaktovali. Každý účinkující musí být přítomen a 

nachystán na vystoupení minimálně 20 minut před vystoupením. 

 Pitný režim a občerstvení je zajištěno. 

 

 

 

V případě dotazů ohledně organizace festivalu – stravování, ubytování, dopomoc s navigací 

kontaktujte:  

Mgr. Eva Sasová, tel. 724 055 773 

 



Program Festivalu zájmové umělecké činnosti 2020 

Čtvrtek 23. 4. 2020       

8:30 – 9:15  snídaně (pouze pro ubytované účastníky dne 22. 4.) 
9:00 – 9:45   prezentace 
9:45 –  10:00 slavnostní zahájení 
10:00 – 13:00 1. soutěžní blok + krátká přestávka na občerstvení (skupinový taneční projev, 

hra na hudební nástroj – sólo, sólový zpěv) 
13:00 – 14:30 oběd, ubytování 
14:30 – 15:00 vyhlášení výsledků dopoledních soutěží 
15:00 – 18:00 2. soutěžní blok + krátká přestávka na občerstvení (recitace, sólový tanec, 

párový tanec, beatbox) 
18:00 – 18:30 závěr soutěžního dne a vyhlášení výsledků odpoledních soutěží 
18:30 - 20:00 večeře 

 

Pátek 24. 4. 2020 

8:00 – 9:30   snídaně 
9:30 – 9:45  zahájení druhého soutěžního dne 
9:45 - 13:00 3. soutěžní blok + krátká přestávka na občerstvení (hudební soubor, sborový 

zpěv, malá jevištní forma) 
13:00 – 14:30  oběd, vydání balíčků 
14:30 – 15:00 vyhlášení výsledků soutěží ze dne 24. 4. + výsledky soutěže ve výtvarné 

prezentaci 
15:00 – 15:30 slavnostní závěr festivalu 
 

 

Časy jsou jen orientační a mohou být v průběhu festivalu upraveny. Žádáme proto 

účastníky o připravenost dětí před jejich vystoupením.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Specifikace kategorií: 

Kategorie 
Maximální počet 

vystoupení/zařízení 
Časová dotace pro 
jedno vystoupení 

Účast dospělého 

Sólový zpěv  
(pouze 1 soutěžící) 2 3 min. 

hudební, ne pěvecký 
doprovod  
 

Sólový tanec  
(pouze 1 soutěžící) 2 3 min. hudební doprovod 

Párový tanec 
(pár muž x žena) 2 3 min. hudební doprovod 

Hra na hudební nástroj 
sólo  
(pouze 1 soutěžící) 

2 3 min. hudební doprovod  

Recitace 
(pouze 1 soutěžící) 2 3 min. hudební doprovod 

Sborový zpěv  
(2 a více soutěžících) 1 8 min. 

hudební, ne pěvecký 
doprovod  
 

Skupinový taneční  
projev  
(2 a více soutěžících) 

1 8 min. bez účasti dospělého 

Malá jevištní forma  
(2 a více soutěžících) 1 15 min. bez účasti dospělého 

Hudební soubor  
(2 a více soutěžících) 1 10 min. bez účasti dospělého 

Beatbox 
(pouze 1 soutěžící) 1 3 min. bez účasti dospělého 

Výtvarná prezentace  Téma: TOLERANCE -  expozice prací bude ve vyhrazené místnosti, bez elektroniky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Festival ZUČ 2020 

Předběžná přihláška (do konce února) 

 

Zařízení: 

 

Kontaktní osoba  (jméno, e-mail, tel. kontakt): 

 

Počet dětí:  Děvčata .................   Chlapci ................. 

Počet dospělých: Ženy .................   Muži .................  

 

Ubytování: 22. 4.  ANO NE 

  23. 4. ANO NE 

 

Stravování: 23. 4.  snídaně  ANO NE  

   oběd   ANO NE 

   večeře   ANO NE 

   24. 4. snídaně  ANO NE 

    oběd  Ano NE 

 

 

 

 

 

 



Festival ZUČ 2020 

Závazná přihláška (do konce března) 

Zařízení: 

Kontaktní osoba  (jméno, e-mail, tel. kontakt): 

Počet dětí:  Děvčata .................   Chlapci ................. 

Počet dospělých: Ženy .................   Muži .................  

Ubytování: 22. 4.  ANO NE 

  23. 4. ANO NE 

Stravování: 23. 4.  snídaně  ANO NE  

   oběd   ANO NE 

   večeře   ANO NE 

   24. 4. snídaně  ANO NE 

    oběd  Ano NE 

  

Téma výtvarné prezentace: Tolerance 

 1. Název výtvarné prezentace:  ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Sólový zpěv (pouze 1 soutěžící) – max. 2 vystoupení za zařízení, max. délka vystoupení 3 min. 

 
Jméno a příjmení účastníka Časový nárok Název skladby    Požadavky   

    
 

    
 

 
3. Sólový tanec (pouze 1 soutěžící) – max. 2 vystoupení za zařízení, max. délka vystoupení 3 min. 

 
Jméno a příjmení účastníka Časový nárok Název skladby    Požadavky   

    
 

    
 

 
 
 
 
 



4. Párový tanec (pár muž x žena) – max. 2 vystoupení za zařízení, max. délka vystoupení 3 min. 

 
Jméno a příjmení účastníka Časový nárok Název skladby    Požadavky   

    
 

    
 

 
5. Hra na hudební nástroj - sólo (pouze 1 soutěžící) – max. 2 vystoupení za zařízení, max. délka 

vystoupení 3 min. 

 
Jméno a příjmení účastníka Časový nárok Název skladby    Požadavky   

    
 

    
 

 
6. Recitace (pouze 1 soutěžící) – max. 2 vystoupení za zařízení, max. délka vystoupení 3 min. 

 
Jméno a příjmení účastníka Časový nárok Název skladby    Požadavky   

    
 

    
 

 
7. Sborový zpěv (2 a více soutěžících) – max. 1 vystoupení za zařízení, max. délka vystoupení 8 min. 

 
Jméno a příjmení účastníka Časový nárok Název skladby    Požadavky   

    

 

 

 

 

 

 
8. Skupinový taneční projev (2 a více soutěžících) – max. 1 vystoupení za zařízení, max. délka vystoupení 

8 min. 

 
Jméno a příjmení účastníka Časový nárok Název skladby    Požadavky   

    

 

 

 

 

 

 
 



9. Malá jevištní forma (2 a více soutěžících) – max. 1 vystoupení za zařízení, 
 max. délka vystoupení 15 min. 

 
Jméno a příjmení účastníka Časový nárok Název skladby    Požadavky   

    

 

 

 

 

 

 
10. Hudební soubor (2 a více soutěžících) – max. 1 vystoupení za zařízení,  
 max. délka vystoupení 10 min. 

 
Jméno a příjmení účastníka Časový nárok Název skladby    Požadavky   

    

 

 

 

 

 

 
11. Beatbox (pouze 1 soutěžící) – max. 1 vystoupení za zařízení, 
 max. délka vystoupení 3 min. 

 
Jméno a příjmení účastníka Časový nárok Název skladby    Požadavky   

    
 

    
 

 
 
 
 
 



Fotografie KD Střelnice: 



 

 

 

 

 

 



 

 


