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navazuje na dlouholetou tradici talentových akcí v Plzni 

a vyhlašuje již 4. ročník soutěže v ČR 

 

 

DÍVKA 

TALENT 
 

„Talent je v každém z nás“ 
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Vyhlašovatelem soutěže je spolek Talent4you v zastoupení zakladatelky Ilony Křížkové, která 

soutěž v Plzni pořádá již přes dvacet let a se svým profesionálním týmem představuje 

ojedinělý koncept soutěže. Nově do vedení soutěže jmenovala Adélu Bittnerovou, které byla 

předána funkce ředitelky.  

 

POPIS SOUTĚŽE:  

Soutěž krásy v kombinaci s talentem, pohybem a důrazem na osobitost a originalitu.  

 

- zdravý životní styl 

- zručnost, fair play 

- etika, chování, smysl pro humor 

- celkové charisma  

- výchovný charakter 

- inteligence 

 

CÍL SOUTĚŽE:  

Hlavním cílem soutěže je ukázat účastnicím, ale i široké veřejnosti, jak lze s využitím svých 

dovedností a talentu účinně pomáhat svému okolí. Soutěž působí na dívky především výchovně 

a motivačně tak, aby mohly své dovednosti dále rozvíjet. Dívka Talent napomáhá k budování 

zdravého sebevědomí, rozvíjení schopností a talentu a připravuje účastnice na budoucí profesní 

i společenský život. Soutěž nám umožňuje objevovat talenty v dívčím věku a pomocí jim 

v jejich dalším rozvoji. 

 

CÍLOVÁ SKUPINA:  

Soutěž dívka Talent je určena pro dívky od 14 do 16 let, které mají zájem o módu a modeling, 

ale především o pohyb, umění a rozvíjení svého talentu, který se nebojí zúročit v rámci 

celorepublikové soutěže. Tato cílová skupina musí často čelit mnoha nástrahám negativním 

vlivům společnosti. Dívka Talent jim pomůže v jejich překonání a správnému nasměrování. 

Poradí jim v zásadách společenské etikety, vystupování na veřejnosti, ve výběru povolání a 

všeobecném přehledu.  

 

 PODMÍNKY ÚČASTI:  

1.  Účastnicí soutěže je dívka ve věku 14 až 16 let (viz výše) – dívce musí být v den konání 

finálového kola minimálně 14 let a zároveň nesmí dosáhnut 17 let věku v den konání 

základního kola. 

2.  Soutěžící se může zúčastnit pouze jednoho základního kola (doporučujeme v daném 

městě). 

3.  Podmínkou přijetí je vyplněná přihláška s podpisem zákonného zástupce a všemi 

náležitostmi a zaplacení povinného registračního poplatku 500,- Kč vyhlašovateli soutěže 

Talent4you, který spolu s přihláškou zašle organizátor v daném městě. 

4.  Z výchovných důvodů po dobu konání soutěže mají účastnice přísný zákaz focení ve 

spodním prádle pro účely fotomodelingu. 
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5.  V případě, že vyhlašovatel zjistí, že účastnice jakýmkoliv způsobem nesplňuje nebo 

porušila podmínky soutěže, bude diskvalifikována bez možnosti odvolání. 

6.  V případě neobsazení finálové desítky postupujícími dívkami z jednotlivých základních 

kol, si vyhlašovatele vyhrazuje právo na dosazení finalistky tzv.  horkou kartou. 

7.  Změna pravidel je vyhrazena. 

 

POSTUPOVÁ KOLA 

1.  Základní kolo: 

- Z každého základního kola postupují max. čtyři dívky v daném městě. 

- Základní kolo může organizátor uspořádat ve formě odpoledního či večerního 

představení, ale také i ve formě neveřejného či veřejného castingu. Je to na uvážení 

jednotlivého manažera a na možnostech a podmínkách v daném městě. 

- Současně se základními koly (castingy) bude možnost se přihlásit přes videocasting 

na oficiálních stránkách soutěže. Z těchto přihlášek pak odborná komise dosadí 

dívky do semifinále. 

- Pokud vyhlašovatel vyhodnotí, že v daném roce je účast nižší, může tento počet 

postupujících navýšit. V tomhle případě vyhlašovatel vždy vydá oficiální prohlášení, a 

to před konáním semifinálového kola.  

- V případě, že se do základního kola přihlásí více než dvanáct dívek, má organizátor 

základního kola právo vyhlásit tzv. casting, kde si vybere podle vlastního uvážení 

adekvátní počet soutěžících. 

- Organizátoři základních kol můžou vyhlásit i další tituly dle vlastního uvážení. (např. titul 

mediálního partnera nebo dívka sympatie). 

- Každé základní kolo se musí v daném roce zaregistrovat vyhlašovateli soutěže, a to 

vždy do konce ledna v daném roce. Organizátor obdrží od vyhlašovatele soutěže 

certifikát tzv. oprávnění k pořádání základního kola. Zároveň zaplatí registrační 

poplatek, 500,- Kč za každou přihlášku, který spolu s kopiemi všech těchto přihlášek 

zašle vyhlašovateli soutěže (Talent4you). Tento poplatek (vždy zaplatí soutěžící!!!) 

Je zárukou, která soutěžící vede k dodržování závazných pravidel týkajících se 

postupových termínů a soutěž tak byla chráněna před nezodpovědností. Téma se 

bude vyhlašovat každý rok za účasti všech organizátorů a bude shodné pro všechny.  

- Organizátorům (obzvlášť začínajícím) lze také nabídnout tzv. organizační balíček, který 

zahrnuje poskytnutí režiséra a choreografa, moderátora, popř. i další odborníky. Cena 

za balíček bude stanovena na základě dohody. 

 

2. Semifinálové kolo  

- V semifinálovém kole odborná porota vybírá vždy finálovou desítku. 

-  V den konání semifinálového kola jsou vždy vyhlášeny dvě náhradnice 

- Manažeři základních kol se zavazují, že vždy obsadí plný počet zadaných 

postupujících. Jako benefit obdrží od vyhlašovatele za tyto dívky nazpět 

registrační poplatek 2 000,- Kč. 
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3. Soustředění 

- Podmínkou účasti ve finále je absolvování přípravného soustředění. Informace o 

soustředění budou sděleny postupujícím dívkám po končení semifinálového kola. 

Organizační tým soustředění bude složen z realizačního týmu vyhlašovatele. Na 

soustředění se mohou podílet i zástupci z řad organizátorů základních kol.  

 

4. Finálové kolo 

- Finále bude probíhat formou galavečera za účasti osobností společenského a kulturního 

života, významných hostů a sponzorů 

- Z desítky finalistek bude vybrána dívka na 1. místě, která ponese za daný rok titul Dívka 

Talent, zároveň bude vyhlášena dívka na 2. a 3. místě. V průběhu večera můžou 

být vyhlášeny i jiné tituly, zpravidla jde o spolupráci s významnými partnery a sponzory 

soutěže (např. Dívka radia „x“, Dívky firmy „y“). 

 

SYSTÉM HODNOCENÍ 

- Porota základního kola je složena z řad odborníků, partnerů, sponzorů a podporovatelů 

soutěže, sestavuje ji organizátor základního kola a je složena min. z 5 členů. Do poroty 

základních kol si vyhrazuje právo zasednout zakladatelka soutěže (popřípadě 

pověřená osoba), aby dohlídla na správnost a dodržování pravidel soutěže. 

- Porota semifinálového kola je složena z řad odborníků, partnerů, sponzorů a 

podporovatelů soutěže, sestavuje ji organizátor semifinálové kola. V porotě může 

zasednout patronka soutěže, choreograf, umělecký fotograf a módní návrhář. 

- Porota finálového kola je složena z řad odborníků, partnerů, sponzorů a podporovatelů 

soutěže, sestavuje ji organizátor finálového kola. Do poroty nově zasedne i zakladatelka 

soutěže Ilona Křížková. 

- Hodnocení porotců ze semifinálového kola bude zasláno všem organizátorům základních 

kol a nebude zveřejněno, hodnocení finálového kola bude zveřejněno na webových 

stránkách vyhlašovatele, a to nejdéle do 5 dnů po skončení daného kola.   

- Výsledky hodnocení budou vždy archivovány nejméně po dobu 3 let a na písemné 

požádání je organizátor vždy předloží, a to pouze k nahlédnutí. 

- U finálového kola bude stanoven předseda a zároveň tajemník poroty, který v případě 

nesrovnalostí rozhodne o výsledku. 

 

JEDNOTNOST 

-  Jednotné logo – zajištěné značkou 

-  Jednotný slogan – „ Talent je v každém z nás“ 

-  Jednotná znělka  

-  Jednotné téma 

- Jednotný hodnotící systém (organizátoři obdrží jednotný systém, který budou používat 

všichni) 

- Celorepublikový web i fb, na který se budou uveřejňovat příspěvky všech organizátorů 
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TERMÍNY SOUTĚŽE 

 

- Základní kola (castingy): únor – do půlky června 

- Semifinálové kolo – 21.6. 2020 KD Šeříková Plzeň 

- Soustředění – 26. – 28.8. 2020 - příprava PR 

- Finále – soustředění 8.-10.10. + galavečer 11.10. 2020 Parkhotel v Plzni 

Pozor finálové kolo a soustředění se posouvá na měsíc říjen!!!! 

PŘÍHLÁŠKA 

 

- Soutěžící musí na každé kolo vyplnit závaznou přihlášku s podpisem zákonného 

zástupce a zaplatit organizátorům (vždy to jsou organizátoři příslušného kola) 

účastnický poplatek – výše poplatků: základní kolo 200,- Kč, semifinálové kolo 300,- 

Kč, finálové kolo – dvě povinná soustředění  

- Soutěžící se účastní každého kola na své náklady 

- Součástí přihlášky je nutná profesionálně zhotovená fotografie soutěžící – barevná 

    fotografie portrétu o rozměru 13cm x 18 cm 

- Soutěžící musí při prezenci přinést doklad o totožnosti a datu narození (OP, rodný list) 

- Přihláška bude ke stažení k dispozici na webových stránkách vyhlašovatele: 

www.divkatalent.cz a také na stránkách organizátorů základních kol 

 

INFORMACE 

 

- Veškeré informace najdete na: www.divkatalent.cz   

- FB Dívka Talent Plzeň 

- FB Talent4you 

 

Více o soutěži na www.divkatalent.cz a také Facebooku 
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SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY 
 

 

 
1.        ROZHOVOR S MODERÁTOREM+MEDAILÓNEK 

- Představení své osoby  

- Krátký rozhovor s moderátorem – spontánní otázky a odpovědi 

 

Porota hodnotí úroveň a originalita medailónku, schopnosti dívek vést konverzaci, reagovat 

na otázky, schopnost samostatného vyjadřování, přirozenost, schopnost improvizace, čistotu 

jazyka apod. 

       

 

                                                                                                                                    

2.    DISCIPLÍNA DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU:  

- Organizátoři základních kol mohou pokračovat v již zaběhnutých disciplínách 

z minulých let (aerobic, zumba, zručnost atd.). Zároveň, ale mohou zvolit zbrusu 

novou disciplínu dle vlastního uvážení.  

- Vyhlašovatel takto dává všem organizátorům volnost a chce, aby se tak všichni 

zapojili do organizace celého projektu a přispěli svými nápady, možnostmi a 

zkušenostmi. 

 

 

 

3. VOLNÉ VYSTOUPENÍ: 

- Max. 2 minuty (tanec, hra na hudební nástroj, zpěv, dramatické vystoupení apod.)  

 

Porota hodnotí vhodnost a úroveň celého vystoupení s přihlédnutím k jeho celkové náročnosti 

    

 

 

4. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA:  

- Tématická módní přehlídka   

Porota hodnotí předvedení modelu na molu, originalitu, kreativitu a celkový vzhled dívky. 
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Zakladatelka a majitelka soutěže Dívka Talent je Ilona Křížková, která provází soutěž již přes 

dvacet let. Postupem času se stala výraznou osobnosti v organizaci soutěže krásy pro dívky 14 

– 16 let nejen v Plzni, ale také i po celých Čechách. Získala pro tento projekt mnoho partnerů 

a výrazných osobností z řad uměleckého a společenského života. V rámci projektu pomáhá i 

těm, kteří naši pomoc nutně potřebují, zavedla charitativní pomoc do svého projektu i svého 

života. Stala se patronkou Dobrého skutku vedle takových osobností jako je například Lucie 

Křížková, Jaromír Jágr nebo Marián Jelínek. 

Nad soutěží postupně získala záštitu Plzeňského kraje, primátora města Plzně, tehdejší 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a MŠMT ČR.  V roce 2019 předala po třiadvaceti 

letech funkci ředitelky Adéle Bittnerové, která bude tento post zastávat od nového ročníku 

2020. Ta doposud zastávala důležité funkce manažerky a produkční, podílela se na organizaci 

a přípravách celé soutěže. V roce 2011 se stala vítězkou celorepublikového kola. Patronkou 

soutěže je již mnoho let přední české modelka a moderátorka - Lucie Křížková, která je 

zároveň mediální tváří celého projektu. Významným podporovatelem soutěže v Plzni je český 

herec a moderátor Jan Čenský. Generálním partnery jsou Parkhotel Plzeň, který zajišťuje 

prostory pro finálový gala večer a Zlatnický dům Fox store, který připravuje a navrhuje 

korunky pro vítězky.  

Soutěž krásy pro náctileté dívky již mnoho let v Plzni připravuje tým Talent4you za významné 

podpory města Plzně jako hostitele finále soutěže. Na choreografii finále spolupracoval známý 

tanečník a choreograf Petr Čejka. Významným spolupořadatelem už několik let byl spolek 

Pilsen Live, který se staral o technické zázemí finálového večera. Ten nahradila postupně nová 

profesionální agentura jeviště.cz. Dalšími spolupracovníky jsou firma Gono, Photomodel 

Management Ivana Štefka a módní salón Kirké Kateřiny Líblové. Důležitým členem 

realizačního týmu je dlouhodobě Michal Křížek, moderátor HIT rádia PF Plus a promo 

manažer projektu. Novým významným partnerem se stalo studio Le Decor a také společnost 

LukyBe s.r.o. Lucie Borhyové.  Další zajímavou osobností a členem týmu se stal scénárista 

Petr Smazal a mentální kouč Josef Kreis, který je dívkám nápomocen během celého finále. 

Tento tým se postupem času stále rozrůstá, nutně také obměňuje a celkově roste. 
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PŘIHLÁŠKA 
 

do základního kola (castingu) soutěže v ………………, 

v případě postupu i do semifinále a budu se řídit pravidly 

soutěže  
 

DÍVKA TALENT 2020 
 
Jméno a příjmení: ___________________________________                                                         

Datum narození: ____________________________________ 

Bydliště: ____________________________psč:___________ 

Telefon: ________________Tel.rodičů:__________________ 

E mail: _____________________Fb:____________________ 

Něco o sobě (zájmy, záliby, životní cíle apod.): 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________ 

Míry: prsa_______ pas_______boky_______ výška________ 
(Míry jsou určeny pouze pro potřeby k zajištění modelu z módního salónu, 

nebudou nikde zveřejňovány)  

                                                                                                                                                 

Souhlasím, že osobní údaje, fotografie (videa) soutěžících budou dále 

použity ke zpracování do tisku a uveřejněny na sociálních sítích k další 

propagaci soutěže.  Potvrzuji, že jsem se seznámil (a) s pravidly 

soutěže, souhlasím s nimi a budu je respektovat.                 

                                   ______________________ 
                                      souhlasím:  podpis rodičů 
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