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Vážení přátelé dobré hudby, 

rádi bychom vás informovali o projektu Středočeská Skutečná liga. Skutečná liga je projekt, sdružující 

začínající kapely. Letos se koná pod záštitou Středočeského kraje a má i podporu jeho hejtmanky.  

Ve středních Čechách je více než dost šikovných začínajících kapel. Byli bychom rádi, kdybyste tento 

projekt podpořili a informovali o něm kapely z vaší obce. Úspěšné kapely budete v budoucnu moci 

využít i při pořádání akcí ve vaší obci. 

 

Šestnáctý ročník Skutečné ligy pro amatérské kapely právě začal 

Největší tuzemská soutěž pro neprofesionální rockové kapely – Skutečná liga – právě odstartovala 

ve spolupráci se Středočeským krajem již svůj 16. ročník. Cílem je podpořit nejen začínající hudební 

skupiny, nalézt nové středočeské talenty, získat pro ně zájem široké veřejnosti, producentů a dalších 

odborníků v oboru, vybudovat publikum a odstartovat hudební kariéru. Hlásit se kapely mohou do 

21. srpna na portálu projektu. I letos předstoupí před porotu „naživo“.  

Úspěšný talentový hudební projekt Skutečná liga pomáhá již 16. rokem amatérským rockerům „rozjet“ 

kariéru. Za celou dobu se přihlásilo přes 6 700 kapel a bylo odehráno více než 4 800 koncertů. Soutěž 

má mladým lidem ukázat, že má smysl věnovat se něčemu navíc, rozvíjet sám sebe, motivovat je na 

cestě k tvůrčímu a smysluplnému trávení volného času. Součástí soutěže je tak i kategorie „Junior“ do 

19 let. Juniorská kapela, která získá nejvíce bodů v základní kole, postupuje rovnou do finále.  

Registrace kapel do Středočeské Skutečné ligy 2021 již byla spuštěna na portálu www.skutecnaliga.cz 

a možnost přihlásit se končí 21. 8. 2021.  

„Soutěže se může zúčastnit každý, kdo nemá hudbu jako hlavní zdroj svých finančních příjmů .  

Podmínkou také je, že kapela musí mít repertoár složený z vlastní autorské tvorby v rockových 

mantinelech a být schopna zvládnout živé hraní. Jako jediná soutěž v České republice umožňuje totiž 

Skutečná liga rozsáhlému počtu kapel vzájemné měření sil bez nutnosti zasílat demo nahrávku, jejíž 

pořízení stojí nemálo finančních prostředků a která neumožňuje objektivní a spravedlivé posouzení 

kvality hudebního uskupení,“ upozornil zakladatel a ředitel soutěže Skutečná liga Lukáš Fousek. 

Již druhým rokem se Skutečná liga koná ve spolupráci se Středočeským krajem. „Jednotlivá kola 

soutěže se budou konat jako open air koncerty v prostorách krajských příspěvkových organizací a 

pozveme na ně širokou veřejnost. Základní kolo zahrnuje tři koncerty, a to ve Vlašimi, Kutné Hoře a 

Rakovníku. Semifinále se uskuteční v Hořovicích a Jílovém u Prahy, místo pro finálový koncert teprve 

s pořadatelem vybíráme,“ informovala středočeská hejtmanka Petra Pecková (hnutí Starostové a 

nezávislí), která nad novým ročníkem převzala záštitu.  

Na koncertech budou pořízeny videonahrávky z vystoupení jednotlivých skupin. „V září videa 

zveřejníme na webových stránkách Středočeského kraje, kde se uskuteční online hlasování o 

nejoblíbenější kapelu veřejnosti,“ upozornil krajský radní pro kulturu Václav Švenda. Mladé kapely 

podle něj nacházejí v dnešní době cestu k posluchačům často za pomoci internetu. To je samozřejmě 

výhoda, nicméně zprostředkovaná komunikace s fanoušky nenahradí živé hraní přímo před publikem. 

„Takové zkušenosti, při kterých se hudebníci takzvaně otrkávají, učí se zvládat trému, ale i nalézají 

motivaci z euforie adrenalinové koncertní atmosféry a pocitu naplnění, jsou nenahraditelné. Příležitostí 

http://www.skutecnaliga.cz/


k živé prezentaci začínající kapely z regionů nemají mnoho. A někdy ani hudebníci, kteří působí již delší 

dobu, ale nejsou potřebně draví na prosazení sama sebe. Často tak zůstávají prakticky neobjevení, což 

je velká škoda,“ uvedl Václav Švenda a dodal: „Proto kraj nalezl v podpoře této unikátní soutěže 

smysluplnost. V kultuře se nemají podporovat jen organizátoři akcí, ale především i sami umělci. U těch 

zatím neobjevených, a především mladých, to platí dvojnásob. Tím udržujeme živou tradici hudební 

kvality, ale i kvantity, kterou jsme jako národ prosluli ve světě a kterou vystihuje rčení ‚Co Čech, to 

muzikant‘. Chtěl bych vzkázal kapelám, jděte do toho a přihlaste se, ostych stranou!“   

Finalisté soutěže Středočeská Skutečná liga se budou objevovat v rámci hudebních programů akcí 

pořádaných městy ve Středočeském kraji i krajem samotným. Každoročně rovněž vystupují nejen na 

pódiích po celé České republice a na Slovensku, ale třeba i na polském festivalu Woodstock, který se 

řadí mezi největší hudební akce v Evropě. V loňském roce se absolutním vítězem stala kapela Hrabě 

Monte Crazy a vítězem kategorie junior se stala kapela Worn Out Jacket.  

Vzhledem k úspěchu projektu ve Středočeském kraji vznikla myšlenka na jeho rozšíření na území celé 

republiky, kterou podpořila Asociace krajů ČR. 

 

 
 
 
 
Termíny a místa konání jednotlivých open-air koncertů Středočeské Skutečné ligy 2021: 
Základní kola 
Vlašim 
Zámek Vlašim – 22. 8. 2021, 12:00 
Kutná Hora  
Zahrady Galerie Středočeského kraje – 29. 8. 2021, 12:00 
Rakovník  
Park za Muzeem TGM – 5. 9. 2021, 12:00 
 
Semifinále 
Hořovice 
Starý zámek Hořovice – 19. 9. 2021, 12:00 
Jílové u Prahy 
Areál Regionálního muzea – 26. 9. 2021, 12:00 
 
Foto Skutečná liga Středočeského kraje 2019 
 
https://www.musicmap.tv/articles/view/sl_2019_finale/page:3 
 
 
Videa Skutečná liga Středočeského kraje 2019 
 
https://www.musicmap.tv/videa 
 
Byli bychom také schopni zajistit slevu na vstupném na festival Rockování v Mnichovicích u Prahy 
pro zaměstnance úřadu a členy IZS. V případě zájmu se prosíme obraťte na Lukáše Fouska – 
lukas@nsef.cz 
 

Kontakt pro média: 
Lukáš Fousek 

zakladatel a ředitel soutěže Skutečná liga 
T: 734 864 860, E: nsef@nsef.cz 

https://www.musicmap.tv/articles/view/sl_2019_finale/page:3
https://www.musicmap.tv/videa
mailto:lukas@nsef.cz
mailto:nsef@nsef.cz


 

  



 


