
V Liberci 17. března 2013 

 

Tisková zpráva 
Číst a psát ještě neumějí. Zažili 
však už svých pět minut slávy 

 
Jsou jim sice teprve čtyři nebo pět let, ale skandovaný potlesk nabitého sálu ZUŠ je v sobotu 16. 

března z role nevyhodil. A to i přesto, že mnozí předškoláci se na festivalu tvořivosti dětí Mateřinka 

postavili před publikum vůbec poprvé.  

Dohromady 250 dětí z mateřských školek z celého Libereckého kraje se sjelo v sobotu 16. března 

do liberecké ZUŠ na festival tvořivosti předškoláků – Mateřinka. Oblastní kolo přehlídky se konalo už 

pošestnácté a bylo postupové. Jeden až tři soubory z šestnácti, které se předvedly v Liberci, mají 

šanci, že se blýsknou i na národním kole v Nymburce. Vyberou si je sami pořadatelé národního kola.  

„V porovnání s minulými ročníky byla letošní přehlídka hodně taneční. Převládal na ní pohyb. Děti si to 

hodně užívaly,“ zhodnotila za organizátory přehlídku ředitelka MŠ Korálek Vladimíra Jurigová. „Děti 

jsou šikovné. Stává se dokonce, že někteří rodiče až na přehlídce žasnou nad tím, co všechno jejich 

potomek umí. Ovšem k tomu, aby děti něco s takovou chutí nacvičily, musí být zapálené hlavně jejich 

učitelky,“ dodala.  

Přehlídku podporuje každý rok i Statutární město Liberec. Nad letošním ročníkem si vzal záštitu 

náměstek primátorky pro školství a kulturu Kamil Jan Svoboda. „Mateřinka přináší předškolákům 

radost z pohybu a ze zpívání. Ukazuje jim lepší zábavu, než jim dává například počítač. V tom je její 

obrovský smysl. Navíc je pro většinu dětí vůbec prvním vystoupením před tak velkým počtem diváků. 

Letošní kolo bylo úžasné, ještě vydařenější než vloni,“ zdůraznil náměstek. 

Vedle čtyř libereckých mateřských škol, se letos oblastního kola zúčastnili také předškoláci z Hejnic, 

Českého Dubu, Václavic, Donína a České Lípy. Mateřská škola Severní z České Lípy dokonce předvedla 

hned dvě vystoupení, Džíny a Motýlka. Jak doplnila ředitelka Vladimíra Jurigová, pořadatelé 

celostátního kola oceňují hlavně originalitu pětiminutového vystoupení. Podle toho pak vybírají 

finalisty přehlídky. Národní kolo se uskuteční v Nymburce 3. a 4. května. 

Zuzana Minstrová 
Referent propagace a komunikace s veřejností 
Odbor kancelář primátorky 

Statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1   
mobil: +420 734 437 569 
tel.: +420 485 243 182 



e-mail: minstrova.zuzana@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 

 

 

 

 

mailto:minstrova.zuzana@magistrat.liberec.cz
http://www.liberec.cz/

