
Vážení a milí účastníci  
5. ročníku soutěžní přehlídky 

 „Mozart opět v Olomouci 2018“! 
 

Jménem pořádajícího klavírního oddělení ZUŠ „Žerotín“ Olomouc Vás 
chci co nejsrdečněji pozvat do Olomouce a vyjádřit přání, že se Vám u nás bude 
nejen líbit, ale i dobře hrát, získáte nové zkušenosti a obohatíte nejen svůj 
„klavírní“ život. Soutěžní přehlídka je koncipována jako „podporovací“, odborná 
porota se těší na vaše krásné výkony. Ti nejlepší potom zahrají vybraný 
program na koncertě laureátů ve čtvrtek 8.11.2018 v inspirujícím prostředí 
Kaple Božího Těla Uměleckého centra Univerzity Palackého Olomouc, kdy při 
slavnostním ceremoniálu převezmou také ocenění za Zlatá pásma a budou 
vyhlášeny zvláštní ceny poroty. A možná Vás čeká ještě malé překvapení. 

Organizační pokyny:  

ZUŠ „Žerotín“ bude otevřena 7. 11. 2018 od 7:00 do 21:00, 8.11.2018 pak 
od 7:15 do 15:00, k dispozici budou rozehrávací třídy (dle rozpisu na prezenci). 
Kromě zahajovacích kategorií bude prezence soutěžících nejpozději 15 minut 
před zahájením akustických zkoušek. Soutěží se podle abecedního pořadí oid 
vylosovaného písmena „I“. Kategorie II. B je rozdělena na 2 bloky (K – Ř, S – H). 

Akustické zkoušky na koncert laureátů 8. 11. 2018 v Kapli Božího Těla 
budou probíhat podle kategorií od 15:00 (dle průběžného rozpisu). K dispozici 
budou 2 cvičné třídy k aktuálnímu rozehrání před výkonem. 

14:50 VI.kategorie 
15:00 0. kategorie 
15:15 I.A kategorie 
15:30 I.B. kategorie 
15:45 II.B kategorie 
16:00 IV. kategorie 
16:15 II.A kategorie 
16:30 III.A kategorie 
16:45 III.B kategorie 
17:00 V.kategorie 
17:15 uvolnění sálu pro nachystání ceremoniálu 
17:30 Slavnostní ceremoniál -  předávání cen 
18:00  Koncert laureátů (držitelé Zlatých pásem soutěžní přehlídky  
 „Mozart opět v Olomouci 2018“) 
 



Ubytování a stravu si účastníci zajišťují sami. Nejbližší ( a zároveň 
cenově výhodné) ubytování najdete ve Vojenské ubytovně, Křižíkova 2 (mapa – 
příloha 1). Rezervace je možná na www.as-po.cz 

Nejbližší restaurace se nachází naproti vlakovému nádraží v hotelu 
Clarion (mapa – příloha 2). 
http://www.clarioncongresshotelolomouc.com/cs/restaurace-poledni-menu/ 

Do dvaceti minut chůze je dále dostupné například obchodní centrum 
Galerie Šantovka (mapa – příloha 3)  
http://www.galeriesantovka.cz/obchody/seznam-obchodu/ 

Pokud si budete chtít zajít pouze na dobrou kávu, nejbližší kavárny jsou 
na Masarykově třídě nebo Zeyerově ulici (mapa-příloha 4). 

Koncert laureátů, držitelů Zlatých pásem, se koná v kapli Božího Těla 
Uměleckého centra Univerzity Palackého Olomouc (Jezuitský konvikt, mapa-
příloha 5) ve čtvrtek 8. 11. 2015 od 17.30 hodin. 

Těšíme se na Vás a přejeme příjemnou cestu a pobyt v Olomouci. 
Za všechny ze Žerotína 

PhDr. Hana Švajdová, vedoucí klavírního oddělení 
 

 
 
Příloha 1 - Vojenská ubytovna 
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http://www.clarioncongresshotelolomouc.com/cs/restaurace-poledni-menu/
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Příloha 2 - Hotel Clarion 

 

 

 

 

Příloha 3 - Galerie Šantovka 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 4 - Kavárny v okolí 

 

 

 

 

Příloha 5 - Kaple Božího Těla 

 

 


