
 

 

 

 

 
vypisuje 

 

výběrové řízení na autory hromadné skladby pro mládež, určenou pro 

XVII. všesokolský slet 1. – 7. července 2024 v Praze 

 
Hromadná skladba pro mládež je určena pro reprezentaci ČASPV na XVII. všesokolském 

sletu v roce 2024. 
 

Obsah přihlášky: 

 

 autor (autoři) námětu, vedoucí autorského kolektivu, adresa(y), telefon(y), e-mail(y) 

 název skladby 

 hlavní myšlenka skladby, charakteristika obsahu, tematické zaměření 

 hudba, charakteristika hudební složky skladby, spolupráce s hudebním odborníkem, 

(preferovaným hudebním doprovodem Sokolů jsou skladby z původní české  

a slovenské hudební tvorby)  

 choreografie skladby, řešení prostoru a půdorysu  

 použití náčiní, nářadí, pomůcek 

 předběžný návrh cvičebního úboru, střih, včetně návrhu barevnosti 

 navrhovaný počet cvičenců, z toho počet dívek a chlapců 

 uvažovaný základní nácvičný celek (možnost nácviku i předvedení v menších i větších 

choreografických celcích 

 věková kategorie: mladší a starší žactvo a dorost 

 organizace nácviku, systém nácviku, časová náročnost 

 přibližný termín zaslání videozáznamu skladby nebo jejího předvedení 

 

Základní požadavky: 

- koedukovaná skladba (chlapci i dívky) 

- délka skladby 6,00 – 6,30 minut 

- skladba pro předpokládaný počet 250 cvičenců 

(maximální počet cvičenců na ploše: 1728, značková síť 4 x 3 čtverce  12x12 značek 

- možnost předvedení skladby nebo jejích částí i v malých skupinách 

- věkové rozpětí cvičenců 7 – 17 let 

- autorský kolektiv (pohyb + choreografie) v počtu maximálně tří osob 

 

Práva: 

- písemná smlouva garantující oběma stranám realizaci vítězného námětu, např. 

o odměna za nácvičné srazy (jednodenní i víkendové) 

o odměna za secvičné srazy (víkendové) 

o odměna za písemný popis skladby a půdorysnou choreografii 

o odměna za zpracování metodického DVD 

o pobytové náklady na nácvičných a  secvičných srazech na náklady ČASPV 

o proplacení jízdného na nácvičné a secvičné srazy 

o pobyt na sletu na náklady ČASPV apod. 

 



Povinnosti: 

- do smlouvou stanovených termínů odevzdat požadované materiály 

- garantovat co nejlepší výsledek prezentace ČASPV prostřednictvím hromadné skladby 

mládeže 

- konzultovat skladbu s vedením MR ČASPV a vedoucí komise HPF 

 

Zaslané návrhy budou posouzeny v oponentním výběrovém řízení v komisi HPF ČASPV  

a předloženy ke schválení MR a VV ČASPV. Skladba přihlášená do výběrového řízení bude 

chráněna autorskými právy. 

 

Závazné přihlášky pro výběrové řízení zašlete nejpozději do 30. 11. 2022  

na mothejzikova@caspv.cz    

 

Informace o XVII. všesokolském sletu a připravovaných skladbách ČOS najdete  

na: www.sokol.eu  

 

 

 

 

 

Mgr. Alena Přehnilová     Radka Mothejzíková 

vedoucí komise HPF ČASPV    předsedkyně MR VV ČASPV 
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