
 

 

Soutěž, která letí! 

 

PROPOZICE – JARNÍ KOLO ON-LINE 2021 

 

          VĚKOVÉ KATEGORIE 

Věk: * rozhodující pro zařazení do soutěže je skutečný věk účastníka k 30.4.2021 

 

0.  8–10 let 

I.  11–14 let 

II.   a 15–17 let 

       b 15–17 let studující konzervatoř obor zpěv 

III.  a 18–21 let 

      b 18–21 let studující konzervatoř, VŠ obor zpěv, profesionálové 

IV.  a 22–25 let           

       b 22–25 let studující konzervatoř, VŠ obor zpěv, profesionálové 

V. 26–99 let (amatéři, které zpěv neživí, nevystudovaní zpěváci) 

 

Komorní zpěv a vlastní tvorba: bez omezení kategorie a věku (8–99 let) 

 

           TERMÍNY 

registrace do 31. března 2021 na webových stránkách soutěže 

vyhlášení vítězů on-line: do 18. dubna 2021 

setkání s porotou on-line: 23 – 30. dubna 2021 

 

              CENA 

Za registraci je 300 Kč. 

Registrační poplatek zahrnuje: kontrolu videí, případné upozornění na chyby 
(jedenkrát), administrativu, konzultace s porotou on-line, zařazení videa na 
kanál YT pěvecké soutěže, prezentace vítězů na sociálních sítích Hlas Česka, 
Moravy a Slezska. 
 



 

 

Soutěž, která letí! 

 

              KLASICKÝ ZPĚV 

Natoč video, které bude obsahovat maximálně 30vteřinovou prezentaci tvé 
osoby. Představ se, řekni, kolik je ti let, odkud pocházíš, kam chodíš do školy, kde 
pracuješ apod. Tato prezentace se bude také hodnotit. Dnešní svět je založen na 
sociálních sítích, proto vyžadujeme co nejlepší prezentaci. 

Za touto prezentací bude následovat zpěv: 

1 píseň lidová 

1 vokální skladba dle vlastního výběru (ne lidová) 

Představ své písně: jméno autora a název písně, popřípadě klavíristu, který tě 
doprovází. Vhodný outfit podmínkou.  

Do soutěžního repertoáru je zakázáno zařadit písně muzikálové, populární           
a pohádkové.  

Jelikož vám chceme poskytnout rady k vašim aktuálním výkonům, akceptujeme 
pouze videa, na kterých uslyšíme náš slogan: „Pro soutěž, která letí.“ Tento 
slogan musí zaznít před každou vaší písní a nesmí být oddělen střihem. 

 

 

 

         POPULÁRNÍ ZPĚV 

Natoč video, které bude obsahovat maximálně 30vteřinovou prezentaci tvé 
osoby. Představ se, řekni, kolik je ti let, odkud pocházíš, kam chodíš do školy, kde 
pracuješ apod. Tato prezentace se bude také hodnotit. Dnešní svět je založen na 
sociálních sítích, proto vyžadujeme co nejlepší prezentaci. 

Za touto prezentací bude následovat zpěv: 

1 česká píseň 

1 libovolná píseň 

Představ své písně: jméno autora a název písně, popřípadě klavíristu, který tě 
doprovází. Vhodný outfit podmínkou.  

Jelikož vám chceme poskytnout rady k vašim aktuálním výkonům, akceptujeme 
pouze videa, na kterých uslyšíme náš slogan: „Pro soutěž, která letí.“ Tento 
slogan musí zaznít před každou vaší písní a nesmí být oddělen střihem. 

 



 

 

Soutěž, která letí! 

 

              KOMORNÍ ZPĚV - KLASICKÝ 

Natočte video, které bude obsahovat maximálně 30vteřinovou prezentaci vašich 
osob. Představ se, řekněte, kolik vám je let, odkud pocházíte, kam chodíte do 
školy, kde pracujete apod. Tato prezentace se bude také hodnotit. Dnešní svět 
je založen na sociálních sítích, proto vyžadujeme co nejlepší prezentaci. 

Za touto prezentací bude následovat zpěv: 

1 píseň lidová 

1 vokální skladba dle vlastního výběru 

Představte své písně: jméno autora a název písně, popřípadě klavíristu, který tě 
doprovází. Vhodný outfit podmínkou.  

Do soutěžního repertoáru je zakázáno zařadit písně muzikálové, populární            
a pohádkové.  

Jelikož vám chceme poskytnout rady k vašim aktuálním výkonům, akceptujeme 
pouze videa, na kterých uslyšíme náš slogan: „Pro soutěž, která letí.“ Tento 
slogan musí zaznít před každou vaší písní a nesmí být oddělen střihem. 

 

 

 

         KOMORNÍ ZPĚV - POPULÁRNÍ 

Natočte video, které bude obsahovat maximálně 30vteřinovou prezentaci vašich 
osob. Představ se, řekněte, kolik vám je let, odkud pocházíte, kam chodíte do 
školy, kde pracujete apod. Tato prezentace se bude také hodnotit. Dnešní svět 
je založen na sociálních sítích, proto vyžadujeme co nejlepší prezentaci. 

Za touto prezentací bude následovat zpěv: 

1 česká píseň 

1 píseň dle vlastního výběru 

Představte své písně: jméno autora a název písně, popřípadě klavíristu, který tě 
doprovází. Vhodný outfit podmínkou.  

Jelikož vám chceme poskytnout rady k vašim aktuálním výkonům, akceptujeme 
pouze videa, na kterých uslyšíme náš slogan: „Pro soutěž, která letí.“ Tento 
slogan musí zaznít před každou vaší písní a nesmí být oddělen střihem. 

 



 

 

Soutěž, která letí! 

 

         KOMORNÍ ZPĚV - KOMBINOVANÝ 

(klasický a moderní zpěv dohromady) 

Natočte video, které bude obsahovat maximálně 30vteřinovou prezentaci vašich 
osob. Představ se, řekněte, kolik vám je let, odkud pocházíte, kam chodíte do 
školy, kde pracujete apod. Tato prezentace se bude také hodnotit. Dnešní svět 
je založen na sociálních sítích, proto vyžadujeme co nejlepší prezentaci. 

Za touto prezentací bude následovat zpěv: 

1 česká píseň 

1 píseň dle vlastního výběru 

Představte své písně: jméno autora a název písně, popřípadě klavíristu, který tě 
doprovází. Vhodný outfit podmínkou.  

Kombinovaný zpěv je pro zpěváky, kteří sympatizují s kombinací klasického          
a populárního zpěvu. Jako např. Andrea Bocelli se Céline Dion. 

Jelikož vám chceme poskytnout rady k vašim aktuálním výkonům, akceptujeme 
pouze videa, na kterých uslyšíme náš slogan: „Pro soutěž, která letí.“ Tento 
slogan musí zaznít před každou vaší písní a nesmí být oddělen střihem. 

 

 

         VLASTNÍ TVORBA A RAPP 

Natoč video, které bude obsahovat maximálně 30vteřinovou prezentaci tvé 
osoby. Představ se, řekni, kolik je ti let, odkud pocházíš, kam chodíš do školy, kde 
pracuješ apod. Tato prezentace se bude také hodnotit. Dnešní svět je založen na 
sociálních sítích, proto vyžadujeme co nejlepší prezentaci. 

Za touto prezentací bude následovat zpěv: 

2 autorské písně 

Představ své písně: jméno autara a název písně, popřípadě klavíristu, který tě 
doprovází. Vhodný outfit podmínkou.  

Upozorňujeme, že vulgární slova nebudou akceptována a v tomto případě 
nebudou písně zařazeny do soutěže. 

Jelikož vám chceme poskytnout rady k vašim aktuálním výkonům, akceptujeme 
pouze videa, na kterých uslyšíme náš slogan: „Pro soutěž, která letí.“ Tento 
slogan musí zaznít před každou vaší písní a nesmí být oddělen střihem. 

 



 

 

Soutěž, která letí! 

 

              UPOZORNĚNÍ 

Soutěžící nemůže soutěžit ve dvou a více kategoriích. Výjimkou je kombinace 
hlavní kategorie (populární, klasický zpěv,), vlastní tvorby a komorního zpěvu. 
 
Videa musí být točena na šířku, tzn. 16:9. Videa na výšku (Instagram formát) 
nebudou akceptována. 
 
Videa musí být točena v nejlepším poddání, jelikož se budou prezentovat veřejně 
na našem youtube kanále a na sociálních sítí. Bude to především vaše vizitka, 
myslete na to. Nehezká a nekvalitní videa nebudou zařazena mezi soutěžní 
videa – tzn. Videa neuvidí porotci. (pozn: i telefon dokáže udělat pěkné video). 
 
Videa se zpěvem nesmí obsahovat střihy. 
 
Zvuk videozáznamu v písních nesmí být postprodukčně upraven. 
 
Jelikož vám chceme poskytnout rady k vašim aktuálním výkonům, akceptujeme 
pouze videa, na kterých uslyšíme náš slogan: „Pro soutěž, která letí.“ Tento 
slogan musí zaznít před každou vaší písní a nesmí být oddělen střihem. 
 
Soutěžní video musí obsahovat veškerá zmíněná pravidla. Pokud soutěžící, po 
upozornění (1x) chyb pořadatele, své video neupraví, dle pravidel a nepošle 
opravené video do 31. března 2021, soutěžící nebude zařazen do soutěže a jeho 
registrační poplatek propadá ve prospěch pořadatele. 
 
Registrační poplatek zahrnuje: kontrolu videí, případné upozornění na chyby 
(jedenkrát), administrativu, konzultace s porotou on-line, zařazení videa na 
kanál YT pěvecké soutěže, prezentace vítězů na sociálních sítích Hlas Česka, 
Moravy a Slezska. 
 
  



 

 

Soutěž, která letí! 

 
 
              UPOZORNĚNÍ 

Kontaktování poroty soutěžícím (nebo jeho zástupcem) povede k vyloučení ze 
soutěže. 
 
Porota bude hodnotit především zpěv, intonaci, provedení a výběr písně, 
vystupování, outfit soutěžícího, ale také prezentaci své osoby.  U autorské tvorby 
porota hodnotí hlavně úroveň této tvorby a způsob vlastní interpretace. 
 
Porota bude sestavena z významných osobností. Minimální počet porotců je 5. 
 
Porota nemusí přiznat umístění, nebo udělit cenu, jestliže výkon nedosáhl 
žádoucí úrovně. 
 
Pořadatel má právo kdykoliv změnit pravidla a termíny (časové harmonogramy) 
průběhu soutěže. 
 
Soutěžící nebude zařazen do soutěže, pokud nebude uhrazen registrační 
poplatek na účet pořadatele v daném termínu. 
 
Proti rozhodnutí poroty se nedá odvolat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Ilona Rédlová, dipl.um.                                                                                        

ředitelka soutěže 

 


