
PŘIHLÁŠKA
Josefodolské divadelní jaro 2021

Krajská postupová přehlídka venkovských divadelních souborů
7. až 9. května 2021

s postupem na Národní přehlídku venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou
Krakonošův divadelní podzim

ÚDAJE O SOUBORU

Celý oficiální název: ..........................................................................................................................

Oficiální adresa sídla: .......................................................................................................................

IČO: ....................................................................................................................................................

Číslo účtu: ..........................................................................................................................................

Vedoucí souboru: ..............................................................................................................................

Kontaktní osoba: ...............................................................................................................................

Kontaktní telefon: .............................................................................................................................

Kontaktní e-mail: ..............................................................................................................................

Webové stránky: ................................................................................................................................

ÚDAJE O INSCENACI

Název: .................................................................................................................................................

Autor, příp. překladatel: ..................................................................................................................

Režie: ..................................................................................................................................................

Datum premiéry: ...............................................................................................................................

Autorská práva zastupuje: ...............................................................................................................

Žánr: ............................................................................................ Vhodné pro děti: ANO / NE

Minutáž představení (bez přestávky): ...................................... Přestávka: ANO / NE

Minimální čas na přípravu scény: ..................................., na likvidaci: .......................................

Počet osob účastnících se na realizaci představení: .......................................................................

Technické požadavky lze konzultovat na 776 131 413 nebo josef.augustin@divadlojosefuvdul.cz

Způsob dopravy souboru: ....................................................................................................................

Požadavky na termín (datum a čas) představení:

..............................................................................................................................................................

POZOR! K přihlášce je nutné zaslat přílohy uvedené na druhé straně této přihlášky.
Požadované materiály posílejte pouze elektronicky.

Čitelně vyplněnou přihlášku odešlete nejpozději do 16. 4. 2021
na e-mail: prihlasky@divadlojosefuvdul.cz,

případně poštou: DS J. K. Tyl Josefův Důl, Josefův Důl 100, 468 44.

Soubor potvrzuje, že se seznámil s Propozicemi JDJ 2021.  

V ........................................... dne: ........................ ....................................................................
Podpis zástupce souboru

www.divadlojosefuvdul.cz

mailto:prihlasky@divadlojosefuvdul.cz


Pokyny k vyplnění přihlášky
• přihlášku vyplňujte čitelně, nejlépe na počítači

• údaje uvádějte včetně háčků a čárek

• rozlišujte velká a malá písmena

• údaje vyplňujte tak, jak mají být uvedeny v propagačních materiálech a ve smlouvě 
o účasti na přehlídce

• pokud Váš soubor nemá vlastní právní subjektivitu, uveďte IČO osoby, pod kterou 
působíte (většinou obec nebo Sokol), její název a osobu, která je oprávněna jejím jménem 
jednat (například do závorky)

• pokud od smrti autora/autorů díla a překladatele/překladatelů uběhlo již více než 70 let, 
uveďte v řádku „Autorská práva zastupuje“, že se jedná o volné dílo (70 let se počítá od 
1. 1. roku následujícího po smrti autora nebo překladatele)

• pokud se nejedná o volné dílo, je nutné doložit smlouvu s agenturou zastupující autora 
nebo překladatele, případně smlouvu s autorem nebo překladatelem nebo jeho souhlas 
s provozováním díla (tato náležitost je podmínkou platnosti přihlášky)

• upozorňujeme, že autorská práva se vztahují i na hudební díla

• v případě minutáže představení, minimálního času na přípravu a minimálního času na 
likvidaci scény uvádějte reálné časy (v minutách); předejdete tak situaci, že připravený 
program přehlídky na sebe nebude navazovat

• do minutáže představení nezahrnujte přestávku (k času představení bez přestávky 
automaticky připočítáváme 5 minut, k představení s přestávkou 20 minut)

• u způsobu dopravy ideálně uveďte i počet dopravních prostředků

• před odesláním přihlášky zjistěte, ve které dny a časy skutečně můžete vystoupit; program
po jeho sestavení již nelze měnit

• přihlášku podepište a nejlépe oskenujte a pošlete e-mailem, a to výhradně na uvedenou 
adresu (u přihlášek odeslaných na jinou e-mailovou nebo poštovní adresu nejsme schopni 
zaručit jejich přijetí)

• přílohy posílejte pouze elektronicky (e-mailem); materiály zaslané poštou nevracíme!

• nezapomeňte s sebou přivézt tištěné programy pro diváky

Požadované přílohy:

smlouva o vypořádání autorských práv
slovo o hře
slovo o souboru
program představení
maximálně 3 fotografie z představení (v rozlišení pro tisk)
text inscenace (v předváděné podobě)

Přihlášku si pečlivě připravte a její podání neuspěchejte. Pořadí podaných přihlášek není 
rozhodující. Pro hladký průběh příprav přehlídky posílejte požadované přílohy nejlépe spolu 
s přihláškou, tj. v jednom e-mailu.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na jednatelku spolku:
Hana Stuchlíková – e-mail: hanicka.stuchlikova@seznam.cz, tel.: 606 749 861.

www.divadlojosefuvdul.cz
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