
Memoriál Rosti Čtvrtlíka „Čtvrtlístek“ 2017 

 

Propozice  

VI. ročníku soutěžní přehlídky mladých recitátorů 

„Čtvrtlístek 2017“ 
Vyhlašovatel soutěžní přehlídky: Gymnázium Děčín 

Spoluorganizátor pražského regionálního kola a kola 
Středočeský kraj: SZŠ Ruská, Praha 10 

Místo konání oblastních kol:  
Děčín, Vrchlabí, Liberec, Olomouc, Ostrava, Brno, České Budějovice, Plzeň, Praha. 

Časový harmonogram:  

školní kola: listopad 2016 – leden 2017 
oblastní kola: únor 2017 – březen 2017  
celorepublikové kolo – 20., 21. duben 2017 
 

Podmínky účasti: 

- účast na soutěžní přehlídce je pro studenty dobrovolná 

- zúčastnit se mohou studenti 1. - 4. ročníků SŠ, SOU a gymnázií  
a příslušných ročníků osmiletých gymnázií  

- do soutěže mohou být zařazeny i vlastní texty 

- své texty pošlou soutěžící 14 dní před konáním oblastního kola elektronicky na adresu  

j.holubec@volny.cz 

- délka každého jednotlivého vystoupení by neměla přesáhnout 5 minut 

- ředitel školy na základě vyhlášky MŠMT 285/2003Sb. podporuje účast žáků i pedagogů na přehlídce 
a uvolňuje je z výuky 

- cestovné a stravné oblastního kola je hrazeno vysílající školou, celostátní kolo hradí pořadatelé 
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Kategorie:  

soutěž proběhne ve dvou kategoriích  

- kategorie A) - kategorie jednotlivců – recitace, / jeden text prozaický  
a jeden text básnický/ - v regionálním i celostátním kole budou soutěžící 
recitovat oba texty, v prvním kole básnický text, v druhém kole prozaický text 

- kategorie B) - kategorie jednotlivců nebo dvojic – dramatizace textů,  
/dva dramatické (nebo zdramatizovanou prózu) texty/ - v regionálním kole 
budou soutěžící v prvním kole recitovat jeden text, který si sami vyberou, do 
druhého kola postupují jen soutěžící vybraní porotou, kde představí druhý 
text 

- v celostátním kole budou soutěžící recitovat oba texty 

Hodnocení: 

- interpretační úroveň recitátora 

- umělecká hodnota textu 

- celková úroveň a kultura projevu 

Upozornění:  

- pedagogický dozor zajišťují pedagogové – doprovod studentů po celou dobu konání soutěže 

Vyhlášení výsledků:  

- výsledky budou vyhlášeny po skončení regionálního kola 

- z každé kategorie postupují soutěžící, kteří se umístili na I. a II. místě dle rozhodnutí poroty 

 

Ceny v oblastních kolech 2016 byly: volné vstupenky do regionálních divadel, plavenky do bazénů  
a aquaparků, pamětní list, knižní dary, dary od partnerských měst 

Ceny celorepublikového kola 2016 byly: absolutní vítězka: kancelářské otáčecí křeslo od společnosti 
OFFICE PRO Brandýs nad Labem 
  
ocenění na 1. – 3. místě: vstupenky do ND v Praze a Vinohradského divadla, trička, hrnečky s logem 
soutěže, knižní dary, pamětní listy, voucher na návštěvu kavárny U zavěšenýho kafe.  

Uzávěrka přihlášek do oblastního kola: 30. 1. 2017 

Oblastní kola: termíny regionálních kol budou vyhlášeny nejdéle do prosince 2016 

Celostátní kolo: 20., 21. 4. 2017 Děčín 



Memoriál Rosti Čtvrtlíka „Čtvrtlístek“ 2017 

 

Uzávěrka přihlášek do celostátního kola: 31. 3. 2017 

Řádně vyplněnou přihlášku/ke stažení na http://www.ctvrtlistek.cz / zašlete na adresu: 
j.holubec@volny.cz. Kontakt: Mgr. Lenka Holubcová: 603 991 698, 412 704 147 

Hlavní organizátoři:  
Mgr. Janeta Benešová – o. s. Čtvrtlístek, zakladatelka soutěže, organizátorka oblastních kol 
Mgr. Lenka Holubcová – Gymnázium Děčín, organizátorka oblastních kol a kola celorepublikového 
MgA. Jiří Trnka – Městské divadlo Děčín, ředitel 

Patronát nad memoriálem mají herečtí kolegové Rostislava Čtvrtlíka Jan Potměšil a Radek Valenta 

Soutěžní přehlídka mladých recitátorů 

„Čtvrtlístek 2016“ 

probíhala pod záštitou  

STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍNA,  

jmenovitě jeho náměstkyně primátorky Mgr. Hany Cermonové 

V. ročník Memoriálu Rosti Čtvrtlíka zaštítili: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Statutární město Děčín – 1. náměstkyně primátorky Mgr. Hana Cermonová 
Ústecký kraj – hejtman Oldřich Bubeníček 

Statutární město Liberec - primátor Tibor Batthyány  
Liberecký kraj - hejtman Bc. Martin Půta  

Město Vrchlabí – starosta Ing. Jan Sobotka        
Statutární město Olomouc - primátor doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D 

Olomoucký kraj – hejtman Ing. Jiří Rozbořil 
Statutární město Brno - primátor Ing. Petr Vokřál 
Jihomoravský kraj - hejtman JUDr. Michal Hašek 

Statutární město České Budějovice - Mgr. Petr Podhola                                                                          
Jihočeský kraj - člen rady JUDr. Tomeš Vytiska 

Statutární město Ostrava -  člen rady Mgr. Ilja Racek, Ph.D. 
Moravskoslezský kraj – hejtman Miroslav Novák 

Statutární město Plzeň – 1. náměstek primátora Martin Baxa                                       
 Plzeňský kraj - hejtman Václav Šlajs 

Hlavního město  Praha - člen Zastupitelstva - PhDr. Matěj Stropnický 
Středočeský kraj – hejtman Ing. Miloš Petera 

V Děčíně 21. 10. 2016                                                            Mgr. Lenka Holubcová a Mgr. Janeta Benešová 
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