
 

 
 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ  
„O CENU SPOLEČNOSTI AKORD KVINT“ 

 

pod záštitou Umělecké rady ZUŠ ČR 
 

(ústřední kolo: 14. – 16. října 2021, Divadlo Boženy Němcové Františkovy Lázně) 
 

 Pořadatel soutěže a organizátor ústředního kola 
Akord Kvint, spol. s r. o. 
Chebská 378, 351 37 Luby u Chebu 
Kontaktní osoba: Petr Holiš, prokurista; tel.: 604 732 026; 
e-mail: petr.holis@akordkvint.com 
 

 Spoluorganizátor ústředního kola 
ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně 
Školní 219/3, 351 01 Františkovy Lázně 
Kontaktní osoba: Bohumil Polívka, dipl. spec., zástupce ředitele; tel.: 775 159 661; 
e-mail: zastupce@zusfrantiskovylazne.cz 

 
Krajská kola soutěže: 
Krajská kola soutěže budou probíhat ve vybraných ZUŠ ve všech krajích ČR v termínu od 10. května 
do 20. června 2021. Přesný termín a místo konání v jednotlivých krajích bude upřesněno na webu 
soutěže (viz níže) do konce března 2021. V případě, že nebude možné (vzhledem k pandemii Covid-
19) pořádat krajská kola na vybraných ZUŠ, proběhnou elektronicky, formou videonahrávek, které 
posoudí odborná porota. V tom případě videonahrávky označte jménem soutěžícího, rokem 
narození, kategorií, krajem a městem, například: AdamNovák-2007-housle-Karlovarský-Cheb a 
posílejte je přes portál Úschovna.cz na e-mail: soutezakordkvint@zusfrantiskovylazne.cz nejpozději 
do 20. června 2021. O případném zasílání videonahrávek budete včas informováni. 

Postupový klíč: 
Do ústředního kola postupuje pouze jeden soutěžící z každé kategorie, který dosáhl nevyššího počtu 
bodů. Pokud dosáhne stejného počtu bodů více soutěžících z jedné kategorie, rozhodující slovo o 
postupu má předseda poroty. 

Propozice soutěže: 
Soutěže se mohou zúčastnit žáci všech hudebních škol a gymnázií v ČR, kteří dosáhli nebo 
dosáhnou v roce 2021 věku 11 - 14 let (rok narození 2007 – 2010). 
 
Krajského kola soutěže se mohou zúčastnit mimo soutěž také mladší i starší žáci s libovolným 
repertoárem, kteří končí v kraji. V případě, že mladší žáci svým výkonem (mimořádným talentem) 
předčí výkony ostatních soutěžících, může porota mimořádně rozhodnout o jejich postupu, za 
předpokladu, že dodrželi soutěžní podmínky. 
 
Soutěžní kategorie a časový limit: 

1. Hra na housle    4 – 8 minut 
2. Hra na violu       4 – 8 minut 
3. Hra na violoncello 4 – 8 minut 
4. Hra na kontrabas 3 – 5 minut 

 
 Respektování spodní hranice časového limitu je podmínkou, dosažení horní hranice není 

povinností. V případě překročení časového limitu soutěžního vystoupení, má předseda 
poroty právo soutěžní vystoupení přerušit, přičemž toto přerušení nebude mít vliv na 
celkové hodnocení soutěžního výkonu. 

 
Repertoár: 

 Sólový nebo sólový s klavírním doprovodem - není slohově omezen, výběr kvalitních 
skladeb je v zájmu soutěžících a musí být volen s ohledem na časové limity jednotlivých 
kategorií. Umělecky hodnotné transkripce jsou přípustné. 

 V kategorii Hra na housle, Hra na violu a Hra na violoncello musí být složen z minimálně 
dvou skladeb odlišného charakteru.  

 V kategorii Hra na kontrabas může být tvořen jednou nebo více skladbami. 
 Ve všech kategoriích je podmínkou hra zpaměti, skladby sonátového typu je možno 

interpretovat z not. 
 
Přihlášky: 

 Přihlášky do soutěže zasílejte elektronicky na e-mail: 
soutezakordkvint@zusfrantiskovylazne.cz nejpozději do 30. dubna 2021 (včetně). 

 Přihlášku musí zaslat všichni soutěžící, i ti, kteří se zúčastní jen krajského kola. 
 

Aktuální informace k soutěži můžete sledovat na 
http://www.zusfrantiskovylazne.cz/soutezakordkvint.htm 

http://www.akordkvint.com/ a http://www.facebook.com/akordkvint 
 



 

 
 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ  
„O CENU SPOLEČNOSTI AKORD KVINT“ 

 

pod záštitou Umělecké rady ZUŠ ČR 
 

 
PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE 

 

Jméno a příjmení soutěžícího:  

Datum narození:  

 

Škola:  Telefon:  

Adresa:  Kraj:  

E-mail:  

   

Kategorie (nástroj):  

 
 
Soutěžní repertoár: 
 

Autor, přesný název skladby a jednotlivých vět 
 

   Minutáž 

  

  

  

  

  

                                                                                       
Celková minutáž:  

 
 

Jméno, příjmení a podpis 
pedagoga:    

Razítko školy: 

Jméno a příjmení 
korepetitora:   

Správnost údajů potvrzuje:   

(ředitel školy)      
 
Kontakt na pedagoga: 
(E-mail, telefon) 

 

 
 

Vyplněnou a potvrzenou přihlášku zašlete elektronicky na e-mailovou adresu: 
soutezakordkvint@zusfrantiskovylazne.cz nejpozději do 30. dubna 2021 (včetně). 

 


