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DĚTSKÁ PORTA 
 

 
O PROJEKTU: 
Projekt „Dětská Porta“ pomáhá dětem a mládeži trávit volný čas zajímavou 
volnočasovou aktivitou – hudbou. Jde o soutěžní přehlídku interpretační a 
autorské tvorby skupin i jednotlivců orientovaných na žánr folk, country a 
příbuzné žánry, kterou pořádá organizace Pionýr již 26 let.  
Soutěž pro děti a mladé lidi do 18 let (v devíti věkových kategoriích) je 
postupová – od oblastních kol až po republiková finále. Probíhá na celém 
území ČR. 
Je součástí souboru otevřených kulturních soutěží zvaného Pionýrský 
Sedmikvítek. 
 
Z HISTORIE:  
* První ročník proběhl v roce 1992 v Jihlavě ve festivalovém duchu 
(v červnu, podobně jako letos). 
Tento první ročník se stal základem celorepublikové hudební soutěže dětí a 
mládeže v oblasti folku a country. (Záhy se připojily další aktivity 
uměleckého charakteru a od roku 1995 se akce přerodila do souboru 
otevřených kulturních soutěží zvaného Pionýrský Sedmikvítek.) 
 
* Další ročník byl v Olomouci. Poté se republikové finále Dětské Porty 
přestěhovalo do Prahy a do termínu pololetních prázdnin. Zde vydrželo až do svého 
jubilejního 25. ročníku, který proběhl v bohnickém Divadle „Za plotem“. 
 
* Při vstupu do dalšího čtvrtstoletí se vyhlašovatel soutěže rozhodl oslovit větší počet rodičů 
i dětí, dodat jim novou motivaci a pokračovat ve zvyšování úrovně celého projektu. Proto 
přestěhoval republikové finále 26. ročníku Dětské Porty po dlouhých letech mimo Prahu a 
vrátil ho opět ven pod širé nebe, aby Dětskou Portu přiblížil přírodě a umožnil účastníkům 
vyzkoušet si, jaké je to hrát venku – podobně jako je tomu na folkových a country 
festivalech, např. na Portě. 
* Republikové finále probíhalo v Ostravě a jejím přírodním areálu Landek Park. Změnil se i 
termín. Finále se vrátilo do června, přesněji na 10. červen, neboť o víkendu 9. – 11. června 
2017 se v Ostravě konalo Republikové setkání pionýrských oddílů (RESET) a do prostor 
Landek Parku se sjelo více než tisíc dětí a jejich vedoucích z celé republiky. Přijeli si 
vyměnit zkušenosti, společně něco zažít, ale také poznat různá místa Ostravy. 
 
LOŇSKÝ 27. ROČNÍK 
* Pokračovali jsme v organizování Dětské Porty mimo Prahu a pod širým nebem.  
* Loňský ročník se konal také v Kroměříži a měl velký úspěch. Moc děkujeme tomuto městu 
za to, že nám umožnilo zde uspořádat republikové finále Dětské Porty. 
* V loňském ročníku jsme byli na dvou místech – nádvoří Starého Pivovaru a nádvoří ZUŠ 
Kroměříž. 
* V loňském ročníku nebyla udělena Zlatá Porta. Rok před tím ji získal Ruda Prušák. 
 
LETOŠNÍ 28. ROČNÍK 
* Pokračujeme v organizování Dětské Porty pod širým nebem.  
* Letošní ročník se koná v Kroměříži a moc děkujeme tomuto městu za to, že nám umožnilo 
zde opět uspořádat republikové finále. 
* Tentokrát jsme na jednom místě – ve Starém pivovaru. 
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ZAJÍMAVOSTI: 
* Soutěžící do republikového finále postoupili z dvanácti oblastních kol, která se konala 
například v Praze, Berouně, Českém Krumlově, Plzni, Jablonci nad Nisou, Okříškách (kraj 
Vysočina), Olomouci, Holešově, Kopřivnici, Litvínově. 
* Soutěží Dětská Porta prošly v minulosti i děti, které se věnují hudbě i v současné době – 
v dospělosti, a to mnohdy profesionálně, např. Radka Fišarová, skupina Berušky, členové 
ostravské skupiny Marodi, členové někdejší skupiny Poupata tvořící základ známých folk 
a country kapel Pouta a Marien, Žofie Kabelková a další.  
 
 
FAKTA O 28. RF DĚTSKÉ PORTY:  
Organizátor: Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra – prostřednictvím 

Štábu Dětské Porty  
 ve spolupráci s JBFČ Consulting  
a Divadelním spolkem Kroměříž 

Termín: 17. – 18. května 2019 

 17. května od 18.00 hodin – soutěžní kategorie T, na kterou navazuje 
koncert úspěšných vítězů z předchozích let. 

 18. května od 9.00 hodin – ostatní soutěžní kategorie, od 18.45 koncert 
kapely Vodníci, od 19.45 vyhlášení výsledků. 

 
Místo: Venkovní scéna na nádvoří Starého pivovaru – Velké pódium a Malé pódium, 
 Divadelní scéna - pouze v sobotu dopoledne. 
Účastníci: 49 uskupení i jednotlivců (tj. cca 170 soutěžících), kteří postoupili  

z 12 oblastních kol.  
Bližší informace: lze najít na www.detskaporta.cz. 
Hosté:  V pátek vystoupí úspěšní výherci z předchozích ročníků, kteří se na folkové a 

country scéně pohybují s jistotou:   
 Martina Trchová (sólo s kytarou) 
 Martina Hrbková Trio 
 Víťa Troníček Trio 

 V sobotu večer zahraje kapela Vodníci, která se tímto koncertem s Dětskou 
Portou rozloučí. 

 
Pódia:  Vzhledem k velkému počtu soutěžících je soutěž rozdělena do dvou dnů a 
v sobotu na dvě scény. 

 1. část finále probíhá již v pátek (kategorie T – zpívající oddíly). 

 V sobotu dopoledne na dvou pódiích paralelně probíhala soutěž jednotlivců. Jedno 
pódium bylo přímo v divadle (kategorie JA a JB), druhé pódium bylo na nádvoří 
(kategorie JC a JP). 

 V sobotu odpoledne na dvou venkovních pódiích (malé a velké) proběhla soutěž 
hudební skupin. Odpolední zajímavostí byly otočné židle, které umožnily návštěvníkům 
pohodlně sledovat vystupující kapely „na střídačku“. Mezitím, co na jednom pódiu 
vystupovala právě soutěžící kapela, na druhém se připravovala další. Divákům pak 
stačilo se jen se svojí židličkou pootočit.  

Veřejnost:  
* Finále Dětské Porty je přístupné veřejnosti, takže mohli fandové hudby folk a country i 
rodiny s dětmi přijít a podívat se na soutěžící na obou pódiích. 
* Vstup na republikové finále byl VOLNÝ. 
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Rozpis soutěžních kategorií: 
 
Jednotlivci a dua 
JA nar. 2008 a mladší 
JB nar. 2004–2007 
JC nar. 2001–2003 
JP nar. 2003 a mladší s živým doprovodem dospělého, jiné osoby (dospělá osoba pouze 
doprovází, nesmí zpívat). 
Hudební skupiny 
SA nar. 2008 a mladší 
SB nar. 2004–2007 
SC nar. 2001–2003 
SP skupina dětí nar. 2003 a mladší s pedagogickým doprovodem 
T zpívající oddíl – děti nar. 2003 a mladší s živým doprovodem dospělého (dospělá osoba 
pouze doprovází, nesmí zpívat). 
 
 

 
CO JE PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK 
* Kulturně-umělecká soutěž pro kolektivy a jednotlivce, kterou 
vyhlašuje spolek Pionýr, oslovuje tradičně i širokou řadu 
kolektivů a jednotlivců mimo Pionýr. Jedná se o ucelený 
postupový systém od základních kol až po republiková finále.  
* Původních sedm oblastí (kvítků) se postupně rozšířilo na 
dnešních osm. Přehlídky v jednotlivých oblastech probíhají téměř 
po celý rok, s těmi nejlepšími, kteří postoupili přes místní, 
okresní, a oblastní kola, jsme měli možnost se potkat na 
jednotlivých republikových finále.  
* Soutěží se v oblastech: 
Folk a country hudba (soutěž Dětská Porta). 
Ostatní hudební žánry (soutěž Melodie – republikové finále pořádá v Českých Budějovicích 
Jihočeská krajská organizace Pionýra). 
Výtvarná činnost (republikové finále pořádá v Holešově PS Dr. Mirko Očadlíka se SVČ 
TYMY). 
Literární část (republikové finále pořádá v Kroměříži Olomoucko-zlínská krajská 
organizace Pionýra). 
Foto, video (soutěž se jmenuje Clona – republikové finále pořádá Plzeňská krajská 
organizace Pionýra). 
Divadlo (republikové finále pořádá v Českých Budějovicích Jihočeská krajská organizace 
Pionýra). 
Tance (republikové finále pořádá v Holešově PS Dr. Mirko Očadlíka s SVČ TYMY). 
Folklorní tance (republikové finále pořádá v Holešově PS Dr. Mirko Očadlíka s SVČ TYMY). 
* Bližší informace na www.sedmikvitek.pionyr.cz.  
 
CO JE KONCERT DĚTI DĚTEM 
* Koncert Děti dětem navázal v roce 1998 na galapřehlídky konané na závěr každého ročníku 
otevřené kulturní soutěže Pionýrský Sedmikvítek již od roku 1992.  
* Je pořádán ve spolupráci s nadací Dětem 3. tisíciletí, koná se v Praze o pololetních 
prázdninách. Pravidelně se ho zúčastňuje více než tisícovka dětí a vedoucích z celé 
republiky. 
* Jedním z cílů koncertu je také poskytnout dětem prostor pro veřejnou ukázku vlastního 
talentu a umění v různých kulturních oblastech. Pro mnohé z nich je vystoupení na velké 

http://www.sedmikvitek.pionyr.cz/
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scéně před plným sálem celoživotním zážitkem a motivací pro další kulturní činnost. Vytváří 
také kladný příklad pro děti v hledišti. 
* Již od prvního ročníku jsou na koncertu Děti dětem předávány také Putovní poháry 
předsedy vlády ve vybraných oblastech Pionýrského Sedmikvítku. Ty jsou oceněním pro 
organizace a především pro jednotlivé vedoucí a vychovatele za přínos rozvoji dětských 
kulturních aktivit. 
* První ročník koncertu Děti dětem vznikl v souvislosti se snahou pomoci táborovým 
základnám a dětským klubovnám na Moravě a ve východních Čechách, které zasáhly v roce 
1997 červencové povodně.  
* Záštitu nad koncertem měly během řady let významné osobnosti, např. předsedové vlády 
ČR, předsedové a místopředsedové PS a Senátu Parlamentu ČR a mnozí další.  
* Koncert přivítal také různé osobnosti české hudební scény – například Karel Černoch, Lenka 
Filipová, Heidi Janků, nebo skupiny Rangers, Šlapeto, Maxim Turbulenc a Hamleti.  
* Bližší informace na www.detidetem.cz. 
 
 
PODORA A PARTNEŘI LETOŠNÍHO ROČNÍKU RF DĚTSKÉ PORTY: 
Záštita: Mgr. Jaroslav Němec, starosta města Kroměříž  

a Mgr. Miroslav Kašný, radní pro kulturu a mládež Zlínského kraje  
Hlavní partneři: Město Kroměříž a Sdružení Porta 
Hlavní mediální partner: Country Radio 
Partneři: Zlínský kraj, BLUETECH, Kmotr, Pilana Saw Bodies a. s., Nadace Život umělce 
Mediální partneři: Rádio Kroměříž, Radio Samson, Rádio Junior, Rádio Folk, 
www.FOLKtime.cz 
Akce se koná za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

 
 
PARTNEŘI DĚTSKÉ PORTY 2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.detidetem.cz/

