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Pražský pěvec 
Mezinárodní pěvecká soutěž 

International Singing Competition  

XIX. ročník 

Praha, 4.6.-6.6.2021 

Základní ustanovení 

Soutěž vyhlašuje Dětská opera Praha pro mládež ve věku 7–26 let. Soutěž se koná pod 

záštitou starosty ing.Petra Hejmy z Městské části Praha 1 a bude probíhat v pěti  kategoriích a 

ve dvou  kategoriích  pro konzervatoře. Rozhodujícím datem pro věkovou kategorii je 

3.6.2021 

Porota bude složená z 7 členů a její složení bude oznámeno na internetových stránkách 

www.detskaoperapraha.cz  k 30.květnu 2021. 

Ceny: 1.–3. budou uděleny ve všech kategoriích. Diplomy a sošky „Pražského pěvce“ 

budou předány na koncertě vítězů. Hlasové centrum, o.p.s. věnuje částku 10 000.- Kč, 

která bude rozdělena na 7000.-Kč pro absolutního vítěze soutěže o jehož vyhlášení 

rozhoduje porota a cenu 3000.-Kč  za pěvecký talent. Cena Dětské opery Praha – knihy 

Opera nás baví, zpěvník Popletené písničky a 2 lístky na představení stejného názvu. 

Cena Jiřiny Markové 1000.- Kč  za cenu sympatie. Cena Renaty Sabongui za  výrazový 

projev účastníka 3000.- Kč , cena bude rozdělena dle uvážení poroty. Pivovar Hradce 

Králové věnuje peněžní ceny dle uvážení poroty. Christina Mrázková-Kluge věnuje cenu 

Milady Šubrtové v hodnotě 2000 Kč.- za nejlepší ženský výkon.  

Konání koncertu vítězů bude upřesněn do 1.6.2021 pokud to situace dovolí.  

Žádáme soutěžící o dodržení klasického zaměření této soutěže ve výběru skladeb. 

Tato soutěž je vyhlašována každoročně. V tomto roce bude soutěž pouze jednokolová a 

dle covidové situace bude buď, klasicky prezenčně nebo on-line jako v minulém roce. 

V případě soutěže on-line je termín pro dodání nahrávek 1.6.2021 

V případě on-line soutěže zašleme všem soutěžícím brožurku Pražského pěvce e-mailem. 

Podmínky soutěže 
 

 

 

1. kategorie: 7–10 let 

1. Lidová píseň  

2. Libovolná skladba  
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2.kategorie: 11–13 let 
1.Lidová píseň začínající intervalem tercie nebo kvinty. 

 

2.Libovolná skladba 

 

3. kategorie: 14–16 let 
1.Píseň českého skladatele 20.století 

 

2.Libovolná skladba 

 

4. kategorie: 17–19 let 
 

1. L.Janáček – Moravská lidová poezie 

2. Skladba z období klasicismu nebo romantismu 

3. Libovolná skladba 

 

 

 

5. kategorie: 20–26 let - kategorie v hodnocení bude rozdělena na dvě 
potkategorie A a B. 

A – vysoké umělecké a pedagogické školy  
1. skladba W.A.Mozarta 

2. skladba A.Dvořáka 

3. Libovolná skkladba 

 

             B – zájmová činnost 
1. Lidová píseň v náročnější úpravě 

2. Skladba B.Martinů 

3. Libovolná skladba 

4.  

1.kategorie - konzervatoř: 1. – 3. ročník 

 

         1.Vokalíza  

         2. Lidová píseň v náročnější úpravě 

         3. Libovolná skladba 

2.kategorie - konzervatoř: 4. – 6. ročník 
 

1. Árie antiche 

2. Píseň skladatele 20. století 

3. Libovolná skladba 
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            Zpěv zpaměti je podmínkou   

Přihlášky zasílejte na uvedenou adresu do 20. 5. 2021 s potvrzením (kopie) o uhrazení 

poplatku 600,- Kč  číslo účtu 370523001/5500. 

V případě potřeby klavírní doprovod zajištěn za poplatek 300,- kč. Pokud není vlastní 

doprovod, je nutno zaslat kopie notového materiálu spolu s přihláškou na adresu  

Týnská 7, Praha 1, 11000 nebo e-mailem na adresu info@detskaoperapraha.cz. Bližší 

podrobnosti o místě konání a časovém rozvrhu budou účastníkům zaslány písemně. 

                   Soutěž podporuje  Magistrát Hlavního města Prahy, Městská část Praha 1 
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