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XXII. ročník krajské soutěžní přehlídky kytarové hry 

ZLIVSKÁ KYTARA 2019 
Pátek 3. května 2019 

 
Vážení přátelé kytarové hry, srdečně vás zveme k účasti na XXII. ročníku krajské 

přehlídky kytarové hry "Zlivská kytara 2019“. Stále nás těší popularita této přehlídky 
a věříme, že i letos, tak jako v minulých letech, se stane místem setkávání, inspirace 
a příjemných zážitků. 

Také v letošním roce proběhne soutěžní část v prostorách ZŠ a ZUŠ Zliv, slavnostní 
závěr přehlídky pak díky podpoře Města Zliv v kulturním domě. Na závěrečný raut se vrátíme 
do školní jídelny ZŠ. Prosím, věnujte pozornost časovému posunu přehlídky. 

Pro účastníky přehlídky bude opět vytvořeno parkoviště na školním hřišti.    
Uzávěrka přihlášek bude 30. března 2019. 
 
Rozdělení do kategorií a soutěžní limity jsou shodné jako v minulém ročníku: 

 
Kategorie  A    -     KYTARA SÓLO 

Věkové kategorie Narozen(a) v roce Časový limit (v min.) 

I. 2011 a mladší 2 – 3 

II. 2010  2 – 3 

III. 2009 3 – 4 

IV. 2008 3 – 4 

V. 2007 4 – 5 

VI. 2006 4 – 5 

VII. 2005 5 – 6 

VIII. 2004 5 – 6 

IX. 2003 6 – 7 

X. 2002 6 – 7 

XI. 2001 7 – 8 

XII. 2000 a starší 7 – 8 
Repertoár v kategorii A I – A  III bez omezení. Pozor: Ve vyšších  kategoriích bude repertoár 
složen vždy ze skladeb nejméně dvou slohových období, z toho alespoň jedna bude z období 
baroka. Časový limit nesmí být překročen! Hra zpaměti je podmínkou! 
 

Kategorie B   -  KOMORNÍ HRA   
Věkové kategorie Věk nejstaršího hráče Časový limit (v min.) 

I. do 11 let 3 – 5 

II.  12 až 13 let 3 – 5 

III.  14 až 16 let  3 – 5 

IV. od 17 let 3 – 5 
Jednotlivé kategorie se dále rozdělují na dua, tria, kvarteta apod. a dále na soubory 
s kombinací kytary a jiných nástrojů. Repertoár je libovolný, hra zpaměti není podmínkou. 
Časový limit nesmí být překročen. Pořadatelé si vyhrazují právo upravit soutěžní kategorie 
podle počtu přihlášek. Každý soutěžící může v kategorii B vystoupit pouze jednou! 
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Kategorie C   -  ZPĚV  ZA DOPROVODU KONCERTNÍ KYTARY (případně dalších nástrojů) 
 

Věkové kategorie Věk nejstaršího interpreta Časový limit (v min.) 
I. do 11 let 2 - 4 

II.  12 až 13 let 2 - 4 

III.  14 až 16 let  2 - 4 

IV. od 17 let 3 – 5 
 
Repertoár je libovolný. Aspoň jedna píseň musí být v českém jazyce. Časový limit nesmí být 
překročen! Zpěvák nemusí zároveň hrát na kytaru. Podmínkou je zpěv zpaměti. Pořadatelé 
si vyhrazují právo upravit soutěžní kategorie podle počtu přihlášek. Každý soutěžící může 
v kategorii C vystoupit pouze jednou! 

 

Soutěžící ve všech kategoriích se před svým soutěžním vystoupením představí (jméno, ZUŠ) 
a uvedou svůj soutěžní repertoár.  
 

Porota: Odborná porota všech kategorií bude složena na základě dobrovolné 
účasti pedagogů přihlášených ZUŠ. 
 

Poznámka:  V kategoriích B a C porota hodnotí především kvalitu kytarové hry a souhry, jako 
doplňkové kritérium pak celkový dojem.  
  
Předběžný harmonogram přehlídky Zlivská kytara 2019 (bude upřesněno v pozvánce): 
         od  9.30 Prezence  
  10.30 Porada poroty 
  10.45  Zahájení přehlídky v koncertním sále ZUŠ 
 11.00 - 15.00   Soutěže jednotlivých kategorií 
  15.15 Odborný seminář 
  15.45   Přesun do kulturního domu 
  16.00 Koncert hosta přehlídky:  KYSK – kytarový soubor konzervatoře 
             dirigent – MgA. František Lukáš   
   Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 

Koncert vítězů XXII. ročníku přehlídky (repertoár určí porota) 
  18.00 Závěrečný raut ve ŠJ pro účastníky, pedagogy, sponzory a další hosty 
      

Účastnický poplatek činí 250,- Kč na jednoho soutěžícího. (Účastník soutěžící ve více 
kategoriích platí pouze jednou!) Poplatek uhraďte převodním příkazem hromadně za všechny 
soutěžící na účet 3014635/0300. Vždy je nutné uvádět přidělený variabilní symbol (viz 
příloha). Dopravu účastníků přehlídky a pedagogického doprovodu neproplácíme. Přihlášky 
zasílejte výhradně e-mailem jako přílohu nejlépe ve formátu Word nebo PDF do 30. 3. 2019. 
Pokud přihlašujte více žáků, pošlete všechny přihlášky v jedné příloze. Přihlášky a platby došlé 
po termínu nemůžeme akceptovat a soutěžící nebudou zařazeni do soutěže.  

Pokud neuvedete správný variabilní symbol, nemůžeme identifikovat plátce! Doklad 
o zaplacení neposílejte. 

Pro přihlášky používejte zásadně tiskopisy přiložené k těmto propozicím! 
 Věnujte pozornost pozvánce, kterou dostanete přibližně týden před soutěží. Zde 
budou na základě počtu přihlášek upřesněny časy programu.  
 Přejeme všem hodně úspěchů a radosti z muzicírování! Těšíme se na Vaši účast!  
 

       Za pořadatele 
         MgA. Jana Zavičáková 
                zástupce ředitele ZŠ a ZUŠ Zliv 


