
     
 
 
 
 
 

 
 
 

Tisková zpráva 
 

Celostátní přehlídka Dětská scéna 2011 

ve Svitavách! 
 
 
Milí přátelé, 
   rád bych Vám sdělil radostnou novinu, která je, jak pevně věřím, významná pro město Svitavy a 
celý Pardubický kraj! 
   Středisko kulturních služeb města Svitavy se zúčastnilo výběrového řízení na pořádání celostátní 
přehlídky dětského divadla a přednesu Dětská scéna spolu s městy Klatovy, Třebíč a Třeboň. 
Výběrová komise Národního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS Praha) rozhodla o tom, 
že přehlídka Dětská scéna 2011 proběhne ve Svitavách v termínu 10. - 16. června. 
Co je vlastně Dětská scéna?  
   Celostátní akce spojující Celostátní přehlídku dětského divadla a Celostátní přehlídku dět-
ských recitátorů. Koná se každoročně v červnu od roku 1971. V letech 2000 - 2010 probíhala v 
Trutnově. V roce 2011 oslaví Dětská scéna ve Svitavách čtyřicáté narozeniny. Dětská scéna zahr-
nuje vystoupení dětských recitátorů (vybraných ze 14 krajských postupových kol) a nejzajímavější  
inscenace dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů (doporučených ze 13 krajských 
postupových přehlídek), diskusní kluby a praktické semináře pro děti i dospělé účastníky. 
   V roce 2011 budeme spolupořadateli (spolu s NIPOS Praha) jedné ze dvou nejvýznamnějších 
amatérských přehlídek pořádaných na celorepublikové úrovni, která – vedle Loutkářské Chrudimi 
- proběhne v Pardubickém kraji. V našem kraji se pořádají ještě tři celostátní amatérské přehlídky: 
celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby Český videosalon a Mladá scéna (celostátní 
přehlídka studentského divadla) – obě v Ústí nad Orlicí a Národní soutěž a výstava amatérské 
fotografie - ve Svitavách - již od roku 1996…   
Dětská scéna tedy poprvé ve Svitavách! Ve dnech 10. - 16. června přijedou nejlepší dětské divadelní 
soubory, seminaristé a recitátoři z celé České republiky do Svitav a prožijí zde týden plný divadel, 
seminářů, dílen, ale i setkávání, společných zážitků a vzájemného poznávání! 
 Dětská scéna – Svitavy 2011 je nejvýznamnější kulturní akce v našem městě za posledních 
několik let a to, že bylo pořadatelství přiděleno Svitavám, považuji za velký úspěch. Je zúročením a 
zároveň odměnou za všechny aktivity kulturních institucí, souborů, skupin a jednotlivců v našem 
městě za posledních dvacet let! 
Nad pořádáním Dětské scény 2011 ve Svitavách převzala záštitu Jana Pernicová, členka rady 
Pardubického kraje. 
 
 
 
 
Petr Mohr, ředitel Střediska kulturních služeb města Svitavy 


