
KRAKONOŠŮV DIVADELNÍ PODZIM 
Národní přehlídka venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou 

 
STATUT PŘEHLÍDKY 

 
Článek I 

 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
1. Krakonošův divadelní podzim (dále jen KDP) je národní přehlídkou soutěže venkovských 

divadelních souborů. Je každoročně pořádána ve Vysokém nad Jizerou. 
2. Soutěžního programu národní přehlídky KDP se mohou zúčastnit divadelní kolektivy sídlící v obci, 

která má charakter venkovského sídla, tzn. nemá více než 5 000 obyvatel a je samostatně uvedena 
v aktuálním seznamu obcí na ČSÚ. 

3. Vyhlašovatelem národní přehlídky KDP je Svaz českých divadelních ochotníků, 
spoluvyhlašovatelem Město Vysoké nad Jizerou. 

4. Pořadatelem národní přehlídky KDP je Občanské sdružení VĚTROV, z.s. ve Vysokém nad Jizerou 
(dále jen OS Větrov). Pořadatel zajišťuje národní přehlídku KDP organizačně v místě, v souladu s 
tímto Statutem, rozpočtem a programem KDP. 

5. Spolupořadatelem národní přehlídky KDP je Divadelní spolek KRAKONOŠ ve Vysokém nad 
Jizerou. 

6. Odborným gestorem národní přehlídky KDP je Svaz českých divadelních ochotníků. 
7. Výkonným orgánem pořadatele – OS Větrov – je přípravný výbor. Vyhlašovatel má právo jmenovat 

své zástupce do přípravného výboru. Pro zajištění přípravy a průběhu národní přehlídky KDP může 
přípravný výbor jmenovat potřebné komise. Přípravný výbor pracuje podle organizačního řádu 
vydaného OS Větrov.  

8. Kontrolním orgánem pořadatele je revizní komise. Předsedu revizní komise jmenuje na návrh PV 
vyhlašovatel. 

9. Svaz českých divadelních ochotníků zveřejní propozice soutěže pro daný rok. 
 

Článek II 
 

POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY 
 
Posláním přehlídky je zejména: 

1. Aktivizace práce venkovských amatérských divadelních souborů všech druhů;  
2. Podpora rozvoje kulturního a společenského života na venkově; 
3. Podpora zachování a rozvoje živých tradic a specifiky amatérského divadla na venkově; 
4. Podpora nových uměleckých, dramaturgických a realizačních podnětů pro tvořivou inscenační práci; 
5. Motivace a podpora divadelních souborů k novým dramaturgickým iniciativám cestou konfrontace 

inscenačních výsledků. 
 

Článek III 
 

VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ PŘEHLÍDKY 
 

1. Výběr inscenací soutěžního programu národní přehlídky KDP se provádí z těchto zdrojů: 
a. z návrhů regionálních soutěžních divadelních přehlídek (dále jen regionální přehlídka); 
b. z návrhů organizací divadelních amatérů (jejich vrcholových orgánů) (SČDO, VSVD…); 
c. z návrhů ředitelů regionálních přehlídek, pokud inscenace ze závažných důvodů neprošla 

jejich regionální přehlídkou; 
d. z návrhů programové rady přehlídky. 



2. Výběr inscenací soutěžního programu národní přehlídky KDP provádí programová rada jmenovaná 
SČDO. Rozhodnutí programové rady je závazné. 

3. Za regionální soutěžní divadelní přehlídku nebo regionální výběrovou soutěž pro potřeby národní 
přehlídky KDP je považována taková přehlídka, která respektuje vymezení účastníků na venkovské 
divadelní soubory podle článku I odst. 2. tohoto statutu a která je otevřená divadelním souborům bez 
ohledu na jejich regionální příslušnost. 

4. Právo nominace jedné inscenace na národní přehlídku mají licencované regionální přehlídky: 
a.  jichž se účastní nejméně pět venkovských divadelních souborů, splňujících podmínky článku 

I odst 2. tohoto statutu;  
b. v nichž všechny soutěžní inscenace posoudila jedna a táž, nejméně tříčlenná odborná porota. 

Doporučuje se, aby alespoň jeden z členů odborné poroty byl osobou znalou úrovně inscenací 
národní přehlídky KDP, a tento člen souhlasí s nominací. Seznam upravují propozice; 

5. Odborné poroty regionálních přehlídek mohou jednak nominovat nejlepší inscenaci, a doporučit 
maximálně dvě inscenace s uvedením pořadí k výběru do programu národní přehlídky KDP.  

6. Každá nominace či doporučení musí být doloženo hodnocením s výrazným sdělením, v čem vidí 
navrhovatel oprávněnost návrhu k zařazení inscenace do programu národní přehlídky KDP. Pokud 
inscenace neprošla regionální přehlídkou a navrhuje ji ředitel některé z regionálních přehlídek, musí 
ve svém návrhu uvést závažné důvody, proč inscenace regionální přehlídkou neprošla.  

7. Programová rada národní přehlídky KDP:  
a. přijme nominované inscenace;  
b. rozhodne o výběru z doporučených inscenací;  
c. navrhne alternativní řešení pro případ limitujících ekonomických podmínek, omezujících 

rozsah národní přehlídky. 
8. Pokud by rozsah národní přehlídky nestačil na počet nominací z regionálních přehlídek, pracuje s 

nimi programová rada národní přehlídky KDP jako s doporučeními na prvém místě. Navržená 
doporučení se posouvají v pořadí o jedno místo.  

9. Navrhovatelé regionálních přehlídek odpovídají za uplatnění takových návrhů, které korespondují s 
koncepcí a posláním národní přehlídky a jsou vymezeny v základním ustanovení tohoto statutu, tj. 
jeho článku I odst. 2. a článku III. Vyhlašovatel národní přehlídky KDP je povinen odmítnout 
návrhy, které nerespektují tato vymezení.  

10. Přípravný výbor národní přehlídky KDP má právo zařadit do programu přehlídky vystoupení 
hostujících souborů. Výběr hostujících souborů není podmíněn vymezením určujícím venkovský 
charakter souboru. 

11. Licence postupových přehlídek přiděluje vyhlašovatel a jsou zveřejněny v propozicích každého 
ročníku KDP. 

 
Článek IV 

 
PROGRAM PŘEHLÍDKY 

 
1. Soutěžní programovou část národní přehlídky KDP tvoří inscenace venkovských divadelních 

souborů vybrané programovou radou.  
2. Pracovní část národní přehlídky KDP obsahuje studijní a vzdělávací akce. Patří mezi ně rozborové 

semináře vedené členy odborné poroty národní přehlídky, odborné kurzy, dílny, přednášky, besedy, 
vydávání informačních a metodických materiálů, videoprojekce apod.  

3. Doplňující část národní přehlídky KDP obsahuje nesoutěžní inscenace divadelních souborů, 
společenské akce, propagace sponzorů, výstavy, koncerty apod.  

4. Vyhlašovatel národní přehlídky KDP jmenuje po dohodě s pořadatelem odbornou porotu národní 
přehlídky KDP a jejího předsedu. Odborná porota vede rozborové semináře k jednotlivým 
inscenacím a navrhuje ocenění inscenací, individuálních výkonů účastníků, navrhuje nominace či 
doporučení do programu celostátní mezidruhové přehlídky amatérského divadla Jiráskův Hronov 
nebo organizaci AITA/IATA na zahraniční zájezd při respektování podmínek těchto přehlídek. 

 
Článek V 



 
EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ 

 
1. Hospodaření národní přehlídky KDP musí být v souladu s platnými zákony a obecně platnými 

směrnicemi.   
2. Příjmy národní přehlídky KDP jsou zabezpečovány ze vstupného a dalších příjmů národní přehlídky 

KDP, z příspěvků, dotací, grantů a darů organizací a jednotlivců.  
3. Rozpočet národní přehlídky KDP a její vyúčtování, včetně závěrečného ekonomického hodnocení, 

zpracovává přípravný výbor národní přehlídky.  
4. OS Větrov, z.s. ve Vysokém nad Jizerou odpovídá za hospodárné využití finančních prostředků 

národní přehlídky.  
5. OS Větrov, z.s. ve Vysokém nad Jizerou zřizuje u peněžního ústavu samostatný účet pro účely 

národní přehlídky.  
6. Podpisová práva uděluje OS Větrov, z.s. ve Vysokém nad Jizerou. Jedním z členů pověřených 

podpisovým právem musí být vždy předseda přípravného výboru národní přehlídky. 
 

Článek VI 
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Statut národní přehlídky KDP vydává vyhlašovatel Svaz českých divadelních ochotníků ve 
spolupráci se spoluvyhlašovatelem městem Vysoké nad Jizerou, pořadatelem Občanským sdružením 
Větrov, z.s. ve Vysokém nad Jizerou a spolupořadatelem Divadelním spolkem Krakonoš ve 
Vysokém nad Jizerou. Statut může být upravován jen po jejich vzájemné dohodě.  

2. Statut národní přehlídky KDP nabývá účinnosti po schválení v Předsednictvu SČDO dnem podpisu 
všech zúčastněných.  

3. Statut národní přehlídky KDP je vydáván ve čtyřech vyhotoveních, která mají platnost originálu, 
z nichž po jednom vyhotovení obdrží každý ze signatářů. 
 

Na důkaz souhlasu s výše uvedeným zněním statutu připojují jednotliví účastníci podpisy 
svých statutárních zástupců a razítka svých organizací: 
 
 
Svaz českých divadelních ochotníků  Ing. Josef Hejral 
 

V Praze dne 27. listopadu 2022    …………………………... 
 
 
Město Vysoké nad Jizerou Mgr. Lucie Vaverková Strnádková  
 
 

ve Vysokém nad Jizerou dne 27. listopadu 2022  …………………………… 
 
 
Občanské sdružení Větrov, z.s. ve Vysokém nad Jizerou Svatava Hejralová 
 
 

ve Vysokém nad Jizerou dne 27. listopadu 2022  …………………………… 
 
 
Divadelní spolek Krakonoš  Ing. Jan Pohanka 
 

ve Vysokém nad Jizerou dne 27. listopadu 2022 
 …………………………… 


