
PORTIČKA 2022 – 23. ročník 
V sobotu 11. června 2022 se od 10.00 hod. koná 23. ročník Portičky. Místo konání je opět  amfiteátr 
na koupališti v Oseku. V případě velmi nepříznivého počasí máme zajištěny prostory Společenského 
centra v ZŠ Hrdlovská, Osek nebo Kulturního domu Stropník Osek. Tato informace bude upřesněna 
týden před soutěží.  

Soutěže se mohou zúčastnit sólisté, dua i soubory. Každý z přihlášených si připraví dvě skladby 
z oblasti folku, trampské písně, country, popř. dalších žánrů. Soutěžící mohou interpretovat vlastní či 
převzatou tvorbu. Jedná se o soutěž amatérskou.  

Zařazování do jednotlivých kategorií podle věku (soubory) – 75 % účinkujících v souboru musí být ve 
věku kategorie, do které je soubor přihlášen. 

Součástí 23. ročníku PORTIČKY bude, už tradičně, soutěž v country tancích. Soubory si připraví jeden  
tanec (min. délka tance 2 minuty). 

Na naší soutěž v tento den navazuje na festival „Osecká kytara“, který proběhne také na koupališti, a 
to od 15.00 hod. do 22.00 hod. – hlavní host skupina COP (Plzeň). Důležité upozornění – vstupné na 
Portičku neplatí jako vstupné na tento festival. Vstupné na „Oseckou kytaru“ je  100 Kč (dospělý), 50 
Kč (senior, invalida, děti od 11 let), zdarma mají vstup děti do 10 let. 

 

Poplatek za jedno soutěžní vystoupení: 

Jednotlivci, dua           60 Kč/1 soutěžící 

Skupiny (3 - 5 vystupujících)    150 Kč/1 skupina 

Sbory, taneční soubory (od 6 vystupujících)   300 Kč/1 skupina 

 

Vstupné pro diváky:       30 Kč 

- doprovod účinkujících (pedagog apod.) má vstup zdarma 
 

Nejedná se o soutěž s postupem do dalších kol! 
 

Přihlášky posílejte emailem na ddmosek@ddmosek.cz, tel. č.: 417837205 nebo 733126152 – 

Lenka Říhová (vedoucí soutěže). Uzávěrka přihlášek je 3. 6. 2022. 
 

Soutěžní kategorie:  
 

JEDNOTLIVCI A DUA: 

Kategorie   I. A: do 6 let (mateřské školy) 

Kategorie  II. A: od 7 let do 10 let (I. stupeň ZŠ) 

Kategorie III. A: od 11 let do 15 let (II. stupeň ZŠ) 

Kategorie IV. A: od 16 let do 19 let  

 

SOUBORY (SKUPINY): 

Kategorie   I. B: do 6 let (mateřské školy) 

Kategorie  II. B: od 7 let do 10 let (I. stupeň ZŠ) 

Kategorie III. B: od 11 let do 15 let (II. stupeň ZŠ) 

Kategorie IV. B: od 16 let do 19 let 

 

 

COUNTRY TANCE: 

Kategorie   I. C: do 6 let (mateřské školy) 

Kategorie  II. C: od 7 let do 10 let (I. stupeň ZŠ) 

Kategorie III. C: od 11 let do 15 let (II. stupeň ZŠ) 

Kategorie IV. C: od 16 let do 19 let 
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