
 

Přihlášky na soutěž MMT ČR, která se koná 2.12.2021 musí být odeslané do 15.10.2021 

 

PROPOZICE – ODĚVNÍ TVORBA 

 

Vlastní hudba na všechny kolekce ( školy dostanou do 23.10.2021 startovní čísla jednotlivých 

kolekcí, připraví si hudbu na jednotlivé vstupy a označí je např. společenské oděvy – vstup číslo 8 

a pošlou to e-mailem do 19.11.2021 na moji e-mail adresu: jarmila.vondruskova@ozs-ji.cz  

pokud s tím bude mít někdo problém, může mi zaslat CD poštou, já to nechám přehrát. Hudba 

zaslaná e-mailem bude pouze ve formátu MP3.  

Kolekci RECYKLACE – DRUHÁ ŠANCE nahradí model INSPIRACE LESA 

Kolekci MŮŽEŠ BÝT KÝM CHCEŠ nahradí model –  STAR WARS  týmová práce 
 

Kolekce oděvní tvorby pro rok 2021: 
1) Volná mladá móda – 1 kolekce (může mít až 5 modelů) - 1vstup na molo. Lze       

                                              přihlásit libovolný počet vstupu na molo.  

                                              Délka předvedení kolekce 2,5 minuty. Hudba    

                                              vlastní, nahrávka bude zhotovena pouze na určené 2,5 minuty  
2) Společenské oděvy - 1 kolekce (může mít až 5 modelů) - 1vstup na molo. Lze       

                                              přihlásit libovolný počet vstupu na molo.  

                                              Délka předvedení kolekce 2,5 minuty. Hudba    

                                              vlastní, nahrávka bude zhotovena pouze na určené 2,5 minuty  
3) Sportovní oděvy a prádlo - 1 kolekce (může mít až 5 modelů) - 1vstup na molo. Lze    

                                    přihlásit libovolný počet vstupu na molo. 1 vstup na molo    

                                  Délka předvedení kolekce 2,5 minuty. Hudba  

                                  vlastní, nahrávka bude zhotovena pouze na určené 2,5 minuty 

4) INSPIRACE Z LESA - (nahrazuje RECYKLACE – DRUHÁ ŠANCE Tato kolekce  
                                   musí být zhotovena minimálně z 50% materiálem získaným  

                                   z lesa: (dřevo - papír, kůra, šišky, sušené lesní plody……. + 50%  

                                   libovolný materiál. Lze přihlásit libovolný počet vstupu na  

                                   molo.1 vstup na molo -1model                 

                                  Délka předvedení modelu 1 minuta.  

                                               Hudba vlastní, nahrávka bude zhotovena pouze na určenou 

                                               1 minutu. 

5) Oděvní doplňky    -  1 vstup na molo – 1 model, Lze přihlásit  
                                  libovolný počet vstupu na molo. (model může mít na sobě   

                                  libovolný počet oděvních doplňků). Doplňky dotváří jednoduchý  

                                  oděv – který není součástí hodnocení. Délka předvedení kolekce  

                                  1minuta. Hudba vlastní, nahrávka bude zhotovena pouze na  

                                  určenou 1 minutu  



6) STAR WARS       – přeměna v jakoukoliv bytost ze STARW WARS....týmová  

                               práce 

                              oblečený model bude na vyhrazeném místě nalíčen a  

                             učesán žáky soutěžící školy (60minut na líčení + učesání),  

                             Při přípravě mohou být max. 2 žáci školy + model 

                             Mohou být použity příčesky - ano, paruky -  ne.  

                             Model (ka) nesmí mít udělaný make-up, nalepené řasy, atd,  

                             Model (ka) nastoupí bez jakékoliv úpravy vlasů. 

                             Lze přihlásit libovolný počet vstupu na molo. 1vstup na molo – 

                             1 model. 

                             Délka předvedení modelu 1minuta. Hudba vlastní, nahrávka bude  

                             zhotovena pouze na 1minutu. 

7) POKRÝVKY HLAVY  - každá škola může přihlásit libovolný počet vstupů na molo  

                               (jeden vstup na molo může mít až 5 modelů)  

                                           Délka předvedení kolekce 2,5 minuty. Hudba vlastní, nahrávka   

                                           bude zhotovena pouze na určené 2,5 minuty. 

                                
Mimo klasického hodnocení poroty - navíc oceníme nejlepší školu, která se do soutěže přihlásí 

z neuměleckého oděvního oboru: např. dámská krejčová/krejčí, švadlena, obuvník, všechny 

ostatní školy které nejsou zaměřené na oděvní tvorbu......  

 

 

Důležité informace: 

 

• Celá soutěž je anonymní, soutěží se pod soutěžními čísly.  

• Autoři kolekce si mohou připravit text k jednotlivým kolekcím. Text bude krátký stručný 

a psaný na psacím stroji nebo počítači. Text bude označený soutěžním číslem kolekce a 

názvem kategorie. Tento text odevzdáte asistence moderátora před začátkem soutěže. 

• V zákulisí před vstupem na molo v místě řazení budou pouze manekýnky a manekýni 

dané kategorie, nebudou se zde pohybovat ostatní účastníci soutěže, kteří se nepřipravují 

na molo. Průchod jim bude zakázán z důvodu možného poškození modelu 

• V celém areálu DK je zákaz kouření 

 

 

 

 
 


