
CELOSTÁTNÍ SMYČCOVNÁ SOUTĚŽ „O CENU SPOLEČNOSTI AKORD KVINT“ 
Organizační řád (pokyny) soutěže – ústřední kolo 2021 

 
Společnost Akord Kvint a ZUŠ Járy Cimrmana (jako organizátoři) vydávají tento Organizační řád 
(pokyny) pro ústřední kolo celostátní smyčcové soutěže „O cenu společnosti Akord Kvint“.  
 
Cílem soutěže je umožnění veřejného vystoupení žáků v této nelehké době, motivace žáků ke hře na 
smyčcové nástroje a v neposlední řadě příjemného setkání hráčů, pedagogů a přátel hudby. 
 
Organizační řád (pokyny) a soutěžní podmínky jsou závazné pro všechny účastníky soutěže. 
 

1. Účast žáka v soutěži je dobrovolná a je ponechána na zodpovědnosti pedagoga, ředitele, 
případně umělecké rady školy, která žáka vyslala. 
 

2. Pedagogové ZUŠ se do soutěže mohou zapojit pouze jako korepetitoři nebo jako členové 
odborných porot. 

 
3. Soutěžní repertoár a rozsah skladeb není možné v průběhu soutěže měnit. 

 
4. V případě nedodržení některé z podmínek obsažených v propozicích soutěže nebo 

v Organizačním řádu soutěže, může být žák rozhodnutím odborné poroty ze soutěže 
vyloučen. O případném vyřazení ze soutěže by měl být soutěžící informován ještě před 
zahájením ústředního kola soutěže. 

 
5. Pokud má účastník soutěže vážné výhrady k regulérnosti jejího průběhu, má právo se odvolat 

u předsedy příslušné odborné poroty. Sporné problémy řeší předseda poroty ve spolupráci 
s organizátory soutěže. 

 
6. Odborná porota: 

 Soutěžní vystoupení – skladby hodnotí odborná porota 
 Porotu tvoří pedagogové ZUŠ, konzervatoří, středních nebo vysokých uměleckých 

škol a výkonní umělci. Složení poroty lze v průběhu soutěžního kola měnit jen ve 
zcela výjimečných případech. Účast v porotě je dobrovolná a je považována za 
činnost pedagogicky významnou, neboť při rozhodování soutěže musí každý porotce 
prokázat své odborné kvality a současně respektovat základní principy etiky a 
mravnosti 

 Je-li členem poroty pedagog ZUŠ, může hodnotit výkony vlastních žáků. 
 Porota je minimálně 3členná. 
 Porotu (včetně předsedy) ústředního kola jmenuje organizátor soutěže. 
 Práci poroty řídí předseda, který informuje soutěžící a veřejnost o rozhodnutí poroty. 
 Členové poroty jsou organizátorem soutěže seznámeni s ustanoveními Organizačního 

řádu, propozicemi soutěže (včetně dodatků) a s Manuálem hodnocení soutěže. 
Členové poroty jsou povinni se jimi řídit. Porota zodpovídá za dodržení soutěžních 
podmínek a garantuje plnou objektivitu hodnocení a regulérnost průběhu soutěže. 
Rozhodnutí poroty je končené a neměnné. 

 Soutěžní vystoupení může probíhat pouze za přítomnosti všech členů poroty. 
 Hodnocení soutěže probíhá bodováním (viz Manuál hodnocení soutěže). Diskuse 

poroty probíhá až po odevzdání bodovacích lístků. 
 Jednání poroty jsou neveřejná. Výstupem z jednání poroty jsou pouze výsledky a 

protokol. Jednání poroty se může zúčastnit zástupce organizátora (vyhlašovatele) 
soutěže a předseda příslušné sekce ÚUR, avšak bez práva zasahovat do rozhodování 



poroty. Porotci i další přítomné osoby jsou povinni zachovávat o průběhu jednání 
mlčenlivost. 
 

7. Bezpečnost a hygiena při soutěži – při činnosti, která souvisí s účastí žáků v soutěži, je nutné 
důsledně dodržovat všechna všeobecně platná bezpečnostní a hygienická opatření s dětmi 
včetně pokynů stanovených organizátorem soutěže. 
 

8. Bezpečnost a hygiena při soutěži (COVID-19) – soutěžící a veřejnost je povinna dodržovat 
všechna platná bezpečnostní a hygienická opatření stanovených na základě aktuální situace 
COVID-19 včetně pokynů stanovených organizátorem soutěže.  
 
ZUŠ Járy Cimrmana: 
- Pro soutěžící a dozorující osoby platí výjimka z povinnosti prokázání jedné ze skutečností 

O-N-T (očkování, prodělaná nemoc, test)  
- Do školy je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 
- Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou 

dýchacích cest (dle aktuálního opatření Ministerstva zdravotnictví ČR) 
- Důraz na hygienu – každý příchozí má povinnost si pří příchodu do školy umýt ruce 

mýdlem nebo použít dezinfekci 
- Dodržování rozestupů 

 
Divadlo Boženy Němcové 
- Všichni účastníci soutěže (včetně diváků) jsou povinni dodržovat všechna aktuální 

opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 
- Povinnost prokázání jedné ze skutečností O-N-T (očkování, prodělaná nemoc, test) 
- Vstup do divadla s příznaky infekčního onemocnění je zakázán 
- Dodržování rozestupů 
- Důraz na hygienu (dezinfekce) 
- Vstup a pobyt v divadle je povolen pouze s odpovídají ochranou dýchacích cest 
- Účinkující a soutěžící nemusí mít na jevišti odpovídající ochranu dýchacích cest 

 
9. Všichni soutěžící a jejich doprovod se po příjezdu do Františkových Lázní dostaví osobně 

k prezenci. Ta bude probíhat v ředitelně ZUŠ Járy Cimrmana (1. patro, č. dveří 10), kde obdrží 
uvítací balíček, vstupenky na sobotní slavnostní odpoledne (pokud si je zarezervovali) a 
parkovací kartu. 
 
Prezence účastníků v ZUŠ Járy Cimrmana 
ČTVRTEK 10:00 – 14:00 17:00 – 20:00 
PÁTEK  09:00 – 19:00 
SOBOTA 09:00 – 12:00 
 

10. Parkování – bezplatně pouze s parkovací kartou (tu obdržíte při prezenci), která bude platit 
v ulicích: ČSA, Školní, Francouzská (u ZUŠ Járy Cimrmana) a v ulici Ruská (u Divadla Boženy 
Němcové) 

 
11. Rozehrávání + akustické zkoušky: 

V ZUŠ Járy Cimrmana budou během soutěže k dispozici třídy (dle rozpisu, který bude 
k dispozici u prezence) pro rozehrávání. U prezence si vyžádejte přístupový kód od třídy. 
 



 
Rozehrávání v ZUŠ Járy Cimrmana 
ČTVRTEK kontrabasy 10:00 – 14:00 
  housle  17:00 – 20:00 
PÁTEK  housle, viola 09:00 – 19:00 
  violoncella 09:00 – 19:00 
SOBOTA violoncella 09:00 – 12:00 
 
Soutěžící budou připraveni v divadle před akustickou zkouškou minimálně 15 minut předem. 
Vstup do divadla – na pódium (pouze pro soutěžící) je zadním vchodem. Pro ostatní je vstup 
do divadla hlavním vchodem. POZOR – parkování za divadlem není možné, divadlo se nachází 
v lázeňské zóně (parkování viz bod č. 10). V divadle budou k dispozici šatny pro soutěžící před 
soutěžním výkonem (bez klavíru). 
 
Cesta ze ZUŠ Járy Cimrmana do Divadla Boženy Němcové trvá pěšky (přes park) cca 7 minut, 
autem cca 2 minuty – viz mapka. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12. Ostatní: 
 Občerstvení – v divadle bude k dispozici divadelní kavárna 

ČTVRTEK 15:00 – 18:00 
PÁTEK  10:00 – 12:00 13:00 – 19:00 
SOBOTA 10:00 – 14:00 16:00 – konec přestávky slavnostního odpoledne 

 Prezence – kontakt: v případě, že dojde při cestě do Františkových Lázní ke zdržení, 
kontaktujte ředitelku ZUŠ, paní Peškovou – 605 251 960. Soutěžícímu bude 
umožněno vystoupení bez prezence, ta bude doplněna po soutěžním vystoupení 

 Zástupce organizátora soutěže – kontakt: Petr Holiš – 604 732 026 
 
 



V Lubech dne 1. října 2021 
Petr Holiš, prokurista  
Akord Kvint, spol. s r. o. 


