
Jednota Orla Lubina,  
organizátor soutěže v uměleckém přednesu „Svatováclavská réva“  

pořádá pod záštitou Kulturní rady Orla 
jednodenní seminář 

 

PRACOVNÍ DÍLNA PRO ZÁJEMCE O UMĚLECKÝ PŘEDNES 
 

vhodné pro všechny zájemce o umělecký přednes, 
mládež (od 15 let) a dospělé 

 

 sobota 26. března 2011, Katolický dům v Lubině 
 

Seminář vede: 
MgA. Martina Pavlíková 

herečka působící jako pastorační asistentka pro kulturu mluveného projevu  
v Arcibiskupství Olomouckém, 
vedoucí Rapsodického divadla. 

 
Program: 

9:30  prezentace  
10:00   přivítání účastníků organizátory a zahájení semináře modlitbou 
14.00  předpokládané ukončení  
 
Obsah semináře: 
stručné uvedení do oblasti mluveného projevu  
práce s uměleckým textem (co je umělecký text, uchopení textu po obsahové stránce, logické členění 

textu, co je to forma a práce s ní, ukázky na konkrétních uměleckých textech) 
práce s vlastním doneseným textem (přednes textu nemusí být zpaměti) 
pro ty, kteří připravují děti k soutěži, možnost konzultace vhodných předem připravených textů, práce 

s textem, způsob práce na přípravě dětí 
 
Pro zájemce doporučujeme k nahlédnutí pracovní materiály umístěné na stránkách www.orel.cz (oddíl 
Svatováclavská réva): technika mluveného projevu, hlasová hygiena, pravidla výslovnosti. 
 
Možnost zajištění oběda (cena 60 Kč). V případě potřeby možnost odvozu od a k vlaku (Kopřivnice 
zastávka) – v případě zájmu tel. nebo SMS na číslo 732 369 681. 
 
Přihlášky:  
SMS na číslo 605 820 718 nebo  
písemně (viz přiložený formulář) na adresu: Jan Matula, Lubina 285, 742 21 Kopřivnice nebo 
elektronicky na adresu svatovaclavska.reva@seznam.cz. 
V případě SMS uveďte, prosím, všechny údaje uvedené ve formuláři písemné přihlášky. 
 
Těšíme se na Vaši účast. 
 

Za jednotu Orla Lubina 
                Jan Matula 

http://www.orel.cz/


Přihláška 
na pracovní dílnu pro zájemce o umělecký přednes 

Katolický dům Lubina, 26. března 2011, 10.00 hod 
 
 
 

Příjmení  

Jméno  

Datum narození  

Jednota / župa / organizace  

Telefon  

 
 

Příjmení  

Jméno  

Datum narození  

Jednota / župa / organizace  

Telefon  

 
 

Příjmení  

Jméno  

Datum narození  

Jednota / župa / organizace  

Telefon  

 
 

Požaduji oběd (počet) – 60 Kč  

 
 
Přihlášku zašlete, prosím, poštou, SMS nebo elektronicky tak, aby byla doručena nejpozději 18. března 
2011.  
elektronická adresa:  svatovaclavska.reva@seznam.cz 
poštovní adresa:  Jan Matula, Lubina 285, 742 21 Kopřivnice 
mobil:    605 820 718 

 
 


