
O co jde?
Jedná se kulturně zábavní akci s bohatým programem, zakončenou přehlídkou Moran a vyhlášením vítěze. Následuje zapálení  
a vhození Moran do řeky. Doprovodnou součástí akce bude: Start a let balonem z Řevnic, hudební vystoupení regionálních kapel, stánkový prodej, 
prezentace regionálních firem a atrakce pro děti – kolotoč aj.

Co je Morana?
Morana je stylizovaná postava ženy, vyrobená například ze slámy nebo podobného materiálu (myslete, prosím, na to, že bude spálena, proto by 
měla být vyrobena z ekologicky spalitelných materiálů), oblečená do ženských šatů s namalovaným obličejem.

Co se hodnotí? 
Originální zpracování, umělecký dojem, zvláštní uznání může být uděleno výtvoru, který bude zvláště charakteristický pro obec nebo místo

Díla, která nebudou připuštěna do soutěže
Morany, které 
• budou vyrobeny z umělých hmot, obtížně spalitelných nebo nebezpečných materiálů,
• budou mít obscénní nebo příliš provokující námět,
• budou dehonestovat nebo zesměšňovat kohokoli. Poznámka: chceme být zábavní a nechceme kohokoli urážet nebo vyvolat jakýkoli spor.

Hodnotící porota bude 5 členná, složena ze starostů nebo zástupců obcí a předsedat jí bude dramatik a režisér David Drábek.

Uzávěrka přihlášek do 24. února 2017

Cena pro soutěžící
První tři místa získají krásné keramické Morany z dílny paní Radoslavy Brabcové a věcné ceny. Všichni účastníci budou odměněni sladkostmi.

PŘIHLÁŠKA K SOUTĚŽI O NEJHEZČÍ MORANU:
Zašlete laskavě na adresu – radek.havlicek@dobnet.cz nebo se přihlaste telefonicky 
na tel. č. 775 720 327, kde uvedete k soutěžící obci:

Soutěžící subjekt: .....................................................................................Pověřený zástupce: .....................................................

Telefonní spojení: ............................................................... E-mailové spojení: ..............................................................................

Věříme, že se nám slavnosti podaří a budeme rádi, když pomůžete svou účastí, nápadem i připomínkou.
Těšíme se na Vás na slavnostech.

S pozdravem

Jan Smrčka Radek Havlíček Tomáš Smrčka
Předseda Balonklub Karlštejn DOBNET, z.s. Starosta města Řevnice

Soutěž 
o nejkrásnější 
Moranu z obcí

Dolní Berounky

Jste škola, školka, spolek, nebo jen parta 
kreativních lidí, kteří rádi tvoří?

Máte rádi lidové tradice a rádi se bavíte?

Jste z regionu Dolní Berounky  
nebo nejbližšího okolí?

POKUD ANO a máte chuť, přihlaste se, vytvořte krásnou 
Moranu, prezentujte ji a získejte pohár a věcné ceny.

Slavnosti Morany
4. ročník, Řevnice  |  1. dubna 2017
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