
Kolegové ředitelé, vážení pedagogové hry na EKN, 

zveřejňuji závaznou přihlášku – repertoárový list a další informace k celostátní 
soutěžní přehlídce ve hře na EKN, kterou pořádá ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné 
ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel ZUŠ B. Smetany v Karviné, spolek – (KRP). 
 
Akce pod názvem „Nová Konfrontace“ se bude konat v pátek 24. dubna 2020 v 
Koncertním sále ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné. 
 
 
ODBORNÁ POROTA:  
 
předsedkyně poroty – Martina Krejčí (Brno) 
členové – Mgr. Kamila Sobotková (Opava) a Ludmila Jemelková (Bruntál) 
tajemník poroty – Pavel Králiček (Karviná) 
 
 
SOUTĚŽNÍ  KATEGORIE:  
 
sólová hra                                      
 

I. žáci narození od 1.9.2011 a mladší 
II. žáci narození od 1.9.2010 do 31.8.2011 
III. žáci narození od 1.9.2009 do 31.8.2010 
IV. žáci narození od 1.9.2008 do 31.8.2009 
V. žáci narození od 1.9.2007 do 31.8.2008 
VI. žáci narození od 1.9.2006 do 31.8.2007 
VII. žáci narození od 1.9.2004 do 31.8.2006 
VIII. žáci narození od 30.6.2000 do 31.8.2004 
                                   
 

SOUTĚŽNÍ  PODMÍNKY: 
 
Časové limity:              I. – II. kat.             4´- 6´ 

    III. – V. kat.           5´- 7´ 
              VI. – VIII. kat.        7´- 9´ 

 
REPERTOÁR:  
 

Povinné jsou alespoň 3 skladby, z nichž musí zaznít:  
 
a) jedna celá skladba bez jakýchkoli prvků organizujících čas  
b) druhá skladba s automatickým doprovodem (ACMP - accompaniment)  
c) třetí skladba s jakoukoli jednotkou organizující čas  
 
Platí, že musí zaznít převaha skladeb hraných s jednotkou organizující čas.  
 
Při hře nelze používat akustické nástroje. 
 



Časové limity budou porotou sledovány. Započítává se pouze čistý čas hry. 
 
V případě podkročení limitu nebude soutěžící hodnocen.  
 

Při překročení limitu může být soutěžící ve hře porotou přerušen a posuzovat se bude 
pouze předvedená část.  

 
Keyboardy budou na pódiu ustaveny tak, aby porota mohla sledovat klávesnice všech 
nástrojů.  
 
K dispozici budou stojany a židle k nástrojům. 
 
Startovné činí 500 Kč za každého soutěžícího žáka, (učitelé nic neplatí). 
Startovné žáků je potřeba uhradit do 16. března 2020 na účet Klubu rodičů a 
přátel ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné, spolek – č. účtu: 1721395369/0800, 
variabilní symbol: 24042020. Kvůli identifikaci platby je do poznámky nutné 
uvést vysílající školu + město a celkový počet soutěžících žáků. 
 
Od 3.4.2020 nelze kvůli finančnímu zajištění celé akce vracet startovné za žáky, kteří 
se z jakéhokoliv důvodu soutěže nezúčastní. 
 
Závaznou přihlášku – repertoárový list soutěžících žáků (viz příloha) zašlete 
zpět nejpozději do 16. března 2020 pouze elektronicky na e-mail: 
kamil.novak@zuskarvina.cz 
 
Doručení každé elektronické přihlášky bude obratem potvrzeno. 
                         
Časový harmonogram bude zúčastněným školám zaslán elektronicky po uzávěrce 
všech došlých závazných přihlášek a bude také vyvěšen i na webových stránkách 
školy: https://zuskarvina.cz/  
 

Vzhledem k délce soutěže nezajišťujeme ubytování. Případní zájemci si musí 
ubytování domluvit včas sami – (např.: Hotel Sport, Hotel Na Fryštátské, Pension 
Jelen, vysokoškolské koleje SU Karviná-Nové Město, Hotelový dům v Petrovicích u 
Karviné apod.). 
 
Školní bufet bude v provozu.  

 
Na společné setkání se za celý organizační tým těší 
 
 

BcA. Kamil Novák                                                                                          
ředitel ZUŠ Bedřicha Smetany 
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