
Milí přátelé, kolegové, mladí klavíristé, 
obdivovatelé Mozartovy hudby, 

přijměte pozvání na V. ročník soutěžní 
přehlídky „Mozart opět v Olomouci“ 

pořádaný 
ZUŠ „Žerotín“ Olomouc 

ve dnech 7. – 8. 11. 2018. 
 

Základní myšlenkou přehlídky je 
spojení tvorby W. A. Mozarta 

s hudbou českých nebo slovenských 
autorů libovolného stylového období. 

 
Přehlídka je koncipovaná po ročnících 

ZUŠ, nikoliv podle věku, aby měli šanci i 
žáci, kteří rádi muzicírují 

a třeba začali hrát později. 
 

Cílem soutěžní přehlídky je dát 
příležitost žákům ZUŠ, podpořit jejich 
motivaci, nadšení a radost ze hry tak, 
aby vyzkoušeli své síly a neostýchali se 
předvést své schopnosti v přátelském 

prostředí a před renomovanou porotou. 
 

Přijeďte tedy s námi prožít krásné 
chvíle prostoupené duchem zašlých 
časů, kdy se po olomouckých ulicích 
projížděly kočáry a nad střechami 

domů se nesly tóny Mozartova klavíru. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 
 

 

 

 
 



Kategorie: 
0. 0. – 1. roč. ZUŠ 3 – 6 min. 
I.  2. – 3. roč. ZUŠ 4 – 7 min. 
II. 4. – 5. roč. ZUŠ 5 – 8 min. 
III. 6. – 7. roč. ZUŠ 6 – 10 min. 
IV. I. - II. roč. II.st. ZUŠ 9 – 12 min. 
V. III. – IV. roč. II. st. ZUŠ   
 + SPD                             10 – 12 min. 
VI. UP Olomouc (uzavřená) do 12 min. 
 

Program: 
1. skladba W. A. Mozarta nebo 

skladba Josefa Myslivečka 
2. libovolný program složený ze 

skladeb českých (slovenských) 
autorů kteréhokoliv stylového 
období 

 

Přihlášky:  
 elektronická přihláška k dispozici na 

webu ZUŠ od 3. 9. 2018 

 přihlášku vyplňte do  3. 10. 2018  

 kopii dokladu o zaplacení 
manipulačního poplatku zašlete na 
email soutěže také do 3. 10. 2018 

 potvrzení o přijetí přihlášky a časový 
rozpis soutěžní přehlídky obdrží 
vysílající škola do 15. 10. 2018 

 
 

Podmínky: 
 soutěž probíhá jednokolově 

 je určena žákům ZUŠ 

 časový limit je závazný 

 hra zpaměti je podmínkou 

 v případě většího množství 
soutěžících se kategorie rozdělí po 
ročnících na A - B 

 případné změny programu hlaste při 
registraci, musí však odpovídat 
pravidlům 

 přihlášky zašlete včas, počet 
soutěžících bude limitován (100) 

 
Manipulační poplatek za soutěžícího: 

 380.- Kč 

 na účet ČSOB 174 507 514/ 0300   

 variabilní symbol:  2018 

 do zprávy pro příjemce uveďte 
jméno soutěžícího 

 

Kontakty:  
ZUŠ „Žerotín“ Olomouc,  
Kavaleristů 6, 77200 
Ph.Dr. Hana Švajdová 
mob. 605 450 646 
mozart-olomouc@seznam.cz 

 
 

Ceny: 
 porota udělí Zlatá, Stříbrná a 

Bronzová pásma, popř. Čestná uznání, 
má právo některé z cen neudělit, 
sloučit nebo rozdělit 

 budou uděleny zvláštní ceny za 
provedení skladby W. A. Mozarta, 
Josefa Myslivečka a za mimořádnou  
interpretaci české (slovenské) hudby 

 bude udělena Cena ředitele ZUŠ pro 
nejúspěšnějšího žáka ZUŠ „Žerotín“ 

 bude udělen titul Absolutního vítěze 
 

Porota : 
 bude složena z osobností klavírní hry  

- pedagogů středních a vysokých 
uměleckých škol 

 

Koncert vítězů: 
Kaple Božího těla UC UPO –   8. 11. 2018 

  držitelé Zlatého pásma obdrží diplom 
a ocenění na koncertě vítězů 
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