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Tisková zpráva 
 

Devatenáctá Mateřinka představila nilské tanečníky, 

záchranné složky, pohádkové postavy i zvířátka 

Hlavním pořadatelem 19. ročníku Liberecké Mateřinky, oblastní přehlídky tvorby dětí z mateřských škol 

Libereckého kraje, je liberecká mateřská škola Korálek. Herci nejmladší kategorie se představili v sále 

Základní umělecké školy v Liberci v sobotu 12. března. Město Liberec podporuje tento celostátní projekt 

od samého počátku. 

Oblastní přehlídka tvořivosti předškoláků se také letos konala pod záštitou náměstka primátora města 
Liberec Ivana Langra. Ten celý festival úvodním lovem zahájil a popřál malým hercům pevné nervy a 
dobré herecké výkony. Celostátní kolo proběhne 8. a 9. května 2016 v Nymburce. 

Cílem projektu Mateřinka je přispívat k rozvoji osobnosti dítěte a podporovat jeho tvořivost, aktivitu, 
citlivost vůči druhým lidem a životnímu prostředí. Smyslem je také pomáhat upevňovat význam rodiny 
a napomáhat spolupráci mezi školou a rodinou. 

Festival Mateřinka přinesl chvilku slávy na prknech, která znamenají svět, pro 285 dětí z mateřských škol 
z Libereckého kraje. Děti vystupovaly v jednotlivých scénkách v rozsahu 10 – 15 minut.  Z místních školek 
jmenujme například MŠ Beruška, Pastelka, Kytička nebo Motýlek z Liberce. Za mimo liberecké zástupce 
přijela českolipská MŚ Arbesova nebo MŚ Šikulka, hejnický Zvoneček, Sluníčko z Václavic nebo donínská 
Rosnička. 

Krátká vystoupení mateřinek v sobě skrývají divadelní prvky, písničky, tanec i říkanky a dokazují, co 
všechno s dětmi jejich učitelky dokáží vykouzlit. Děti s plným nasazením hrály, tančily a zpívaly. Divákům, 
kterými byli především rodiče a prarodiče účinkujících, zpříjemnily svými krátkými etudami celé sobotní 
odpoledne. 

 „Liberec a Mateřinka k sobě patří.  Držím palce, aby to vydrželo do jubilejního dvacátého ročníku, a pak 

rozjedeme další desítku. Jsem rád, že v letošním roce se Mateřinka zhmotní i ve veřejném prostoru, a 

to  22. června v podobě Festivalu talentů,“ zdůraznil náměstek primátora pro školství, sociální věci, 

cestovní ruch a kulturu Ivan Langr, který Mateřinku zahajoval a dodal: „ jsem přesvědčen, že to zkoušení 

všechny děti nesmírně baví a užívají si to a přeji všem, aby to bavilo děti, učitelky i rodiče.“  

Každé vystoupení je originálním autorským dílem. Scénáře tvoří samy učitelky, případně s pomocí rodičů 

dětí, vymýšlejí choreografii, šijí kostýmy, vyrábějí kulisy. Mateřinka je důležitá i pro učitelky, které na 

festivalu vidí, co s dětmi dělají jinde. Festival je pro všechny inspirací, pro děti i pedagogy. 

„Mateřské školy zastupují v mnohém rodiče, protože je připravují právě na pěvecké, taneční vystoupení 

a dovednosti v hudebních oborech. Za poslední roky, děti, které přicházejí k nám do základní umělecké 



školy, tak, za to, co umí, vděčíme právě a především mateřským školám,“ komentuje Tomáš Kolafa, 

ředitel Základní umělecké školy v Liberci. 

Hlavním pořadatelem libereckého oblastního kola je liberecká MŠ Korálek.  „Účastníci získávají 

fotografie z jejich vystoupení a za symbolickou cenu DVD se záznamem celého oblastního kola,“ řekla 

ředitelka Korálku Vladimíra Jurigová a doplnila: „na památku pak dostávají keramiku ze sdružení Tulipan 

a  drobné sladkosti.“   

 

Podrobný program letošní oblastní přehlídky Liberecká Mateřinka: 
MŠ Korálek, Liberec „Kouzlo Nilu“ 
MŠ Beruška, Liberec „Žádné dítě neváhá, správné číslo zavolá“ 
MŠ Kytička, Liberec „Kuřátko a obilí“  
MŠ Rolnička, Liberec „Tančící rolničky“ 
MŠ Motýlek, Liberec „Náš auťák“ 
MŠ Zvoneček Hejnice „Máme rádi zvířata“ 
MŠ Arbesova Česká Lípa „Co se hraje v Mexiku“ 
MŠ Arbesova Česká Lípa „Tři bratři“ 
MŠ Sluníčko Václavice „Václavské prostřeno“ 
MŠ Severní Česká Lípa „Cowboy Joe“ 
MŠ Arbesova Česká Lípa „Dětská láska“ 
MŠ Lázeňská Hejnice „Hrnečku, vař“ 
MŠ Rosnička Donín „Bílé snění“ 
MŠ Arbesova Česká Lípa „Korálky“ 
MŠ Šikulka Česká Lípa „Malí indiáni“ 
MŠ Korálek Liberec „Mořské vlnky“ 
 

 

Kontakt pro média: 

Jana Kodymová, DiS. 

tisková mluvčí 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora  

statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

   

mobil: +420 778 760 927 

tel.: +420 485 243 182 

e-mail: kodymova.jana@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 

www.facebook.com/cityliberec 
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