
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
POŘADATEL A ORGANIZÁTOR 

KLUB ZUŠ STŘEZINA, Z. S. 
ve spolupráci se 

ZUŠ STŘEZINA, HK, Lu ční 838 
tel.: 495 279 600 
www.strezina.cz 

 
 

FINANČNÍ PODPORA 
Magistrát města Hradec Králové 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
 
 

ODBORNÁ POROTA 
Luboš Andršt (kytarista a skladatel, Praha) 

Tomáš Katschner (ČRo HK, ZUŠ Trutnov) 
Marek Bělohlávek (ZUŠ Střezina, HK) 

Jan Kuře Veselý (ZUŠ Litoměřice) 
Miloslav Havlík  (ZUŠ Vysoké Mýto) 

 

 
 

ŘEDITEL SOUTĚŽE 
Karel Šust 

tel.: 495 279 600, 725 721 550 
e-mail: reditel@strezina.cz 

 

 
SOUTĚŽNÍ  KATEGORIE 
I. kategorie – soutěžící do věku 13 let 

II. kategorie – soutěžící do věku 14 - 17 let 
III. kategorie  – soutěžící ve věku 18 – 21 let 

Věkové kategorie jsou stejné v soutěži  
elektrických i basových kytar. 

Rozhodující pro stanovení kategorie  
je vždy pouze ročník narození. 

 
 
 

ČASOVÉ LIMITY 
SOUTĚŽNÍHO PROGRAMU 

  I. kategorie ............................................ 3 – 6 minut 
 II. kategorie ........................................... 4 – 8 minut 
III. kategorie ........................................  5 – 10 minut 

PODMÍNKY SOUT ĚŽE 
• Soutěž je vyhlášena pro studenty ZUŠ 

a amatéry do maximálního věku 21 let. 
• V tomto roce soutěží pouze sóloví hráči 

na elektrickou a basovou kytaru. 
• Soutěžní program musí obsahovat alespoň  

jedno dvanáctitaktové blues (bluesovou  
dvanáctku) a nejméně jednu skladbu 
s podehrávkou na zvukovém nosiči  

nebo s korepetitorem.  
• Hra zpaměti není podmínkou. Počet skladeb 

v daném časovém limitu není omezen. 
 

 
 

STARTOVNÉ 
• Poplatek za každého soutěžícího 1.000,- Kč 

• Korepetitoři a pedagogický doprovod  
    účastnický poplatek neplatí 

• Soutěžní poplatek zašlete do 30. 3. 2017  
bankovním převodem 

na č. účtu 5151521703/4000. 
Variabilní symbol = rodné číslo účastníka  

 
 
 

PŘEDPOKLÁDANÝ 
HARMONOGRAM SOUT ĚŽE  

NA DEN 26. 5. 2017 
10,00 – 13,00 …..…….. I. kategorie 
13,00 – 16,00 ..………. II. kategorie 
16,00 – 18,00 …..…… III. kategorie 
19,00 …………. vyhlášení výsledků 
• Změna uvedených časů vyhrazena! 

V závislosti na počtu přihlášených soutěžících 
zvažujeme případné rozšíření soutěže  

i na sobotu 27. 5. 2017 a uspořádání semináře 
s porotou nebo koncertu pro účastníky.  



INFORMACE PRO SOUTĚŽÍCÍ 
 

• Soutěž má jedno kolo a je veřejná.  
 

• Cestovní výlohy, stravování a ubytování po 
dobu soutěže si účastníci soutěže hradí sami. 

 

• Sekretariát soutěže zajišťuje všem soutěží-
cím zdarma veškeré propagační materiály, 
šatnu a další účastnický servis.  

 

• Počet soutěžících může být z časových dů-
vodů v některé kategorii omezen. V tomto 
případě rozhoduje o zařazení do soutěže    
datum doručení přihlášky. 

 

• Jednotliví soutěžící se mohou účastnit sou-
těže v obou nástrojových kategoriích, musí 
však znovu zaplatit příslušný soutěžní po-
platek (startovné). 

 

• Soutěžící v jednotlivých kategoriích vystu-
pují v pořadí podle dosaženého věku a dále 
v abecedním pořadí. 

 

• Na jevišti bude soutěžícím k dispozici kla-
vír, celolampové kytarové kombo a kvalitní 
basová aparatura. Potřebné efekty si musí 
dovézt soutěžící svoje vlastní.  
 

• Používanou podehrávku přivezte nahranou 
na flash disku nebo CD, k dispozici bude 
notebook. 
 

• Porota má právo udělit v každé kategorii    
1. - 3. cenu a čestné uznání, může udělit 
i další zvláštní uznání a ceny. 

 

• Všechny ceny a další vyhodnocení převez-
mou soutěžící na slavnostním vyhlášení. 
Ceny ani diplomy poštou nezasíláme.  

 

• Vstup na všechny soutěžní programy 
je pro veřejnost volný. 

 

• Přihlášky a další informace o soutěži lze 
získat také na webových stránkách ZUŠ 
Střezina: www.strezina.cz 

 
 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY 
 

• Soutěž se koná v nové budově školy na adrese 
Luční 838, Hradec Králové – Slezské Předměstí.  
 

• Ubytování v Hradci Králové nezajišťujeme,  
příp. můžeme poskytnout možnost noclehu 
zdarma ve vlastním spacím pytli v učebnách 
ZUŠ (karimatky s sebou). 

 

• Závazné objednávky na  ubytování ve škole 
zašlete společně s přihláškou na soutěž.  

 

• Rušit nebo upravit přihlášku do soutěže 
s nárokem na vrácení startovného je možné pou-
ze do 15. dubna 2017. 

 

• Stravování doporučujeme řešit v blízkých re-
stauracích. Po celou dobu soutěže bude také 
v budově školy fungovat slušně zásobený bar. 

 
 

 

 PŘIHLÁŠKU DO SOUT ĚŽE
HRADECKÉ GUITARREANDO 2017  

zašlete na adresu: 
ZUŠ STŘEZINA, Lu ční 838, 

500 03  Hradec Králové 
s kopií dokladu o zaplacení startovného 

NEJPOZDĚJI DO 30. BŘEZNA 2017 ! 
 


