
 

                                     
 65. ročník celostátní přehlídky uměleckého přednesu  

a divadla poezie Wolkrův Prostějov 2022 

 

Dovolujeme si vás pozvat na přehlídku, která každoročně probíhá v Praze na úrovni 
obvodních a krajských kol pod názvem 

 

PRAŽSKÝ KALICH 2022 

 
 Jedná se o přehlídku nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních 

souborů a divadel poezie v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních 
textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů 

a zkušeností a ke vzdělávání účastníků.  
 

Obvodní kolo pro Prahu 7 
 

se koná v divadelním sále DDM Praha 7 - Divadlo RADAR, Pplk. Sochora 9, Praha 7 

 

4. března 2022 od 10 hod. 

Podmínky účasti: 

Přehlídky se mohou zúčastnit sólisté, jejichž vystupující členové ukončili 9. třídu ZŠ nebo 

odpovídající třídy víceletého gymnázia.  

Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií. 
1. kategorie – od ukončení 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia 
do 18 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2022 nedovrší 18 let) 
2. kategorie – od 18 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2022 dovrší 18 let) do 21 let 
3. kategorie – od 22 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2022 dovrší 22 let) a více (horní 

věková hranice není stanovena) 

Podmínkou účasti je nastudování jednoho textu (!) z české či světové poezie nebo prózy. 
Možný je i úryvek, montáž, publicistický útvar apod. Maximální časový limit vystoupení je 
7 minut!  
 
U recitačních souborů a divadel poezie (přihlašují se rovnou do krajského kola) je věková 

kategorie od ukončené 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia, horní věková 
hranice není stanovena. 

  
 Přihlášky:  

 
Zájemci se mohou přihlásit ve škole nebo přímo u pořadatele obvodního kola. Dále 
vycházíme vstříc i zájemcům z jiných obvodů, kteří se nemohou zúčastnit obvodního kola 

v místě svého působení. Přihlášky zasílejte prosím nejpozději do 25. února 2022 
spolu s pěti kopiemi textu na adresu Eliška Toperczerová, DDM Praha 7, Šimáčkova 
16, Praha 7. Přihlášky přikládám v mailu a jsou ke stažení na www.ddmpraha7.cz nebo 
na  www.divadloradar.cz. 

 

 
 

http://www.ddmpraha7.cz/
http://www.divadloradar.cz/


 

Další obvodní kola pro Prahu 
 

Recitátoři si mohou vybrat, kterého obvodního kola se v Praze zúčastní.  
Kromě obvodního kola pro Prahu 7 se mohou hlásit na Prahu 2 (pořádá DDM Praha 2, p. 

Hübner, 602 614 326), nebo na Prahu 8 (11.3.2022, pořádá DDM Praha 8,  
pí. Moravčíková, 720 070 794) 

 
Krajské kolo přehlídky 

 
 

9. dubna 2022 - recitátoři II. a III. kategorie  

Divadlo D21 - Záhřebská 468/21, 120 00 Praha 2-Vinohrady  

 

10. dubna 2022 - recitátoři I. kategorie  

Divadlo D21 - Záhřebská 468/21, 120 00 Praha 2-Vinohrady  
 

15:00 – soubory poezie  

Divadlo D21 - Záhřebská 468/21, 120 00 Praha 2-Vinohrady 

 
Přihlášky: 

 
Přihlášky, které jsou ke stažení na www.spiralapraha8.cz by měl organizátor 

krajského kola DDM Praha 8 – Spirála obdržet nejpozději do 4. 4. 2022 spolu s pěti 

kopiemi textu, případně scénáře!  

 
Kontaktní osoba: Monika Moravčíková, moravcikova@ddmpraha8.cz, tel. č. 720 070 794, 

Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála, Přemyšlenská 1102, 182 00 Praha 8.  
 

Postupující recitátoři z krajského kola budou recitovat na celostátním festivalu poezie 

Wolkrův Prostějov 2022, (14-18. června 2022). Na doporučení poroty v květnu 
vystoupí někteří recitátoři i na reprezentačním večeru poezie v divadle VIOLA. 

 

                                                                                                    
    
     
 
 
    Těšíme se na setkání s Vámi. 
                                                     Divadlo RADAR – DDM Praha 7  
  
 

 
 
 
kontaktní osoba:  
Eliška Toperczerová, e.toperczerova@ddmpraha7.cz, tel.: 724 350 602 
Přesah z.s.: Jana Machalíková, machalikova@centrum.cz, tel.:777 711 267 
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