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Nejstarší dochovaná zpráva
o Zruči nad Sázavou pochází z r. 1328.
Není však pochyb o tom, že první osídlení
zde bylo mnohem dříve. Původní hradiště
stávalo poblíž zámku. Do dnešní podoby
byl zámek přestavěn v r. 1891. Prvními významnými vlastníky zručského panství byli Kolovratové,
kteří zde sídlili téměř 200 let. Z jejich doby se dodnes
v zámeckém parku zachovalo torzo věže, jež sloužila
jako vyhlídka za husitských válek. Za Kaleniců zaznamenala
Zruč takový rozkvět, že byla v r. 1561 povýšena na město. Kalenicové dali Zruči rodový erb, který se v podobě městského znaku užívá dodnes.
Zruč se může pochlubit třemi městskými symboly: erbem, pečetí a praporem, na který získala dekret
v roce 2002. Má kolem pěti tisíc obyvatel a přísluší k ní ještě osady Dubina, Želivec, Nesměřice a Domahoř.
Dominantou města je zámek a kostel Povýšení sv. Kříže. Od června do září je zručský zámek otevřen
pro veřejnost. Je možné vystoupat na jeho věž a projít se s průvodcem i parkem. Již několik let se v létě
v zámeckém areálu konají letní slavnosti, při nichž vystupuje také místní skupina historického šermu
Železní páni. V současné době se za podpory Středočeského kraje pracuje na zřízení stálé muzejní
expozice v zámku. Letní prohlídky zámku vždy doplňují i zajímavé výstavy.
Z dalších významných historických památek je nutno jmenovat evangelický kostel z r. 1936, hřbitovní
kapli sv. Jakuba Většího, kapličku sv. Josefa a památník obětem 1. a 2. světové války.

Ihar Dzedusenka
(Bělorusko / Belorus)

Přes sezonu funguje ve městě také informační centrum, kde je možno získat i propagační materiály
o městě a drobné suvenýry. Přímo ve městě na břehu Sázavy se nachází veřejné tábořiště Na Koupadle
a nedaleko rekreační chatové středisko V Rákosí. Ve Zruči nad Sázavou jsou bohaté možnosti pro sportování: tenisové kurty, házenkářské hřiště, fotbalový stadion, hřiště pro plážový volejbal aj. Celoročně je
v provozu městská sportovní hala s posilovnou.
Sídlí zde několik menších firem i drobných podnikatelů. Velké naděje jsou vkládány v japonskou firmu
ASMO, která zde nově začíná působit.
The oldest note about the town comes from 1328 year, but the original settlement should be much
older. First important line of descent owners has been Kolovrat lineage. Zruč has been their residence for
approximately 200 hundred years. From the Kolovrat’s age is saved till today the tower torso, which has
been used as view tower during the husitské wars.
Zruč has kept the biggest prosperity Under Kalenicové rule and has been raised to the town in 1561.
Zruč has got the heraldry, which is unchanged till today. The original castle has been located near today’s
castle. Today’s shape comes from the 1891, when the castle has been reconstructed.
Zruč nad Sázavou town has its own symbols, as heraldry, town seal and flag – the decree is from
2002. Zruč has cca 5000 of habitants, the side-parts of the town are also Dubina, Želivec, Nesměřice
and Domahoř.
Dominant of the town is castle and church named Povýšení Sv. Kříže. From June to September
is town-visitation available, together with arising to castle tower and walking in town-park. There
are organized summer festivals for some years in castle side with exhibition of “Železní páni
a jejich přátelé”, which is historical fencing group. In contemporaneous
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time the town is establishing the castle museum exposition. The summer season visits are always complemented by interesting expositions.

PŘEDSEDA POROTY / DIRECTOR OF THE COMPETITION

From other reserved and interesting objects is important to note evangelical church from 1936, necropolis chapel Sv. Jakuba Většího, little chapel Sv. Josefa and Památník obětem (Victims monument)
of I. and II. World Wars.

VÁCLAV KUČERA (ČR)
Vystudoval Pražskou konzervatoř (1968 – 1974), následně
pak Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích (1974 – 1978).
V roce 1974 získal titul „Laureát mezinárodní kytarové soutěže
ORTF v Paříži“. Od roku 1980 se věnuje pedagogické činnosti,
působil na různých renomovaných školách a ústavech v České
republice. Od roku 1997 je profesorem Konzervatoře v Praze.
Je 17 let členem Pražského kytarového kvarteta.

During the season is open the info-center in the town, where information about the region, promotional
goods and little souvenirs are available. There is the public camping area “Na Koupadle” on Sázava’s riverside directly in the town, near there is also weekend houses area V Rákosí. There are lots of possibilities
for sport activities in Zruč. There is tennis, hand ball and beech volleyball ground there. Town sport hall with
fitness is open during all the year.
The work possibilities are in some small companies and at some entrepreneurs. The big chance will be
for local employment Japanese company ASMO which is starting its production in this area.
2. ročník Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2007 pořádá Základní umělecká škola ve Zruči
nad Sázavou ve spolupráci s EGTA CZ, pod záštitou starosty města Zruč nad Sázavou a za finančního přispění
Ministerstva kultury ČR, Středočeského kraje, města Zruč nad Sázavou a Nadace Český hudební fond.
Organized by Elementary art school (ZUŠ) in Zruč nad Sázavou in cooperation with EGTA CZ, under
the auspices of mayor of Zruč nad Sázavou with financial contribution of Ministry of Culture of the Czech
Republic, Central Bohemia Region, city Zruč nad Sázavou and Czech music fund.

He graduated from the Prague Conservatory (1968 – 1974),
and then he studied at the Teacher’s College in České Budějovice
(1974 – 1978). In 1974 he was awarded the title “The Laureate of
the International Guitar Competition ORTF in Paris”. Since 1980 he has been involved in pedagogical activites,
he has been teaching at various prestigious schools and colleges all over the Czech Republic. Since 1997
he has been a professor at the Conservatory in Prague. He has been a member of the Prague Quartet for
already seventeen years.

ČLENOVÉ POROTY / THE JURY
JAROSLAV KORMUNDA (ČR)
ŘEDITEL SOUTĚŽE / DIRECTOR OF THE COMPETITION
JIŘÍ FREML (ČR)
Narodil se v roce 1957. Studoval na teplické konzervatoři
u profesorů Václava Krahulíka, Václava Vítka a Stanislava Juřici.
Od roku 1981 působí na Základní umělecké škole ve Zruči nad
Sázavou, v roce 2003 se stal jejím ředitelem. Během své pedagogické praxe získal četná uznání za vzornou přípravu žáků
na soutěž ve hře na kytaru. Bývá také členem porot různých
kytarových soutěží. Žáci jeho třídy se pravidelně zúčastňují
všech kytarových soutěží, které jsou vyhlášeny v České republice a Slovenské republice. Podle výsledků těchto soutěží patří
kytarová třída ZUŠ ve Zruči mezi nejlepší v ČR. Jedním z jeho
nejúspěšnějších žáků je syn Matěj Freml, který je jednou z velkých nadějí české kytary.
He was born in 1957; he graduated from the classes of professors Václav Krahulík, Václav Vítek and
Stanislav Juřica at the Conservatory in Teplice. He has been teaching music at the Elementary art school
(ZUŠ) in Zruč nad Sázavou as from the year 1981. During his pedagogical involvement he has received
many tributes for his great preparation of students for the guitar competitions. He has been also often in
the jury of different guitar competitions. Students of his guitar class have been present at all guitar competitions which have been organized in Czech Republic and also in Slovakia. Based on the fact how successful the students from ZUŠ in Zruč are, we have to say the guitar classes at this Art school are one
of the best in Czech Republic. One of his most successful students is his son Matěj Freml, who is
the big future of the Czech guitar.

Narodil se v Praze. Je spoluzakladatelem kutnohorské soutěže.
V r. 1990 se stal jejím ředitelem. Absolvent konzervatoře v Praze
a Hochschule für Musik Franz Liszt ve Weimaru (Petr, Zimmer). Hudební pedagog od roku 1964. Dvacet let ředitelem Hudební školy v Lubech
u Chebu, souběžně pak profesorem Konzervatoře v Plzni (1979 - 80)
a na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích – katedra hudební
výchovy (1982 - 86). Od roku 1990 je činný ve Spolkové republice
Německo (Bavorsko). Odborník na stavby mistrovských nástrojů. Publikoval články o kytarách a kytarářích, v roce 1988 předseda poroty
mezinárodní soutěže ve stavbě kytar (ČR). Autor Školy na kytaru pro
začátečníky, řady etud, instruktivních a přednesových skladeb a úprav
pro kytaru, určených především žákům hudebních škol. Často člen odborných porot v ČR i zahraničí.
Born in Prague, one of the founders and since 1990 the director of Kutná Hora’s competition. He completed his studies at the Prague Conservatory (Sádlík, Zelenka, Jirmal) and at Hochschule für Musik Frantz
Liszt in Weimar (Petr, Zimmer). He has been the director of a music school in Luby u Chebu for 20 years.
He has taught at Pilsen Conservatory (1979 – 1980), at the Pedagogical University in České Budějovice
(1982 – 1986). Since 1990 he has worked in Germany (Bayern). Kormunda is an expert on the construction of master instruments. He has published articles about guitars and guitars makers. He has also been
the chairman of a panel of judges in an International guitar making competition (Czech Republik). He is the
author of a guitar playing book for beginners, many etudes, and of numerous compositions for the guitar,
particularly for students at music schools. He often works as a judge in the Czech Republic and abroad.
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IWONA BODZIAK (PL)
Vystudovala Instrumentální obor Hudební Akademie v Krakově, Humanistický
obor Vysoké školy pedagogické v Krakově a také postgraduální studium: Podnikání v kultuře na Ekonomické Akademii v Katovicích. Od r. 1986 vede třídu
klasické kytary na Státní hudební škole I. a II. stupně v Sanoku a od r. 2003
vyučuje obor kytara na studijním směru hudební výchovy na státní hudební škole
Jana Grodka v Sanoku. Od roku 1995 je konzultantkou hudebního školství I.
a II. stupně pro Centrum uměleckého vzdělávání. Je vyučující na mezinárodních
kurzech klasické kytary v Szczawnie Zdroju a Kudowie Zdroju, členem poroty polských a mezinárodních kytarových soutěží, vede metodické semináře pro učitele
a žáky. Je iniciátorkou a uměleckou ředitelkou mezinárodního hudebního festivalu „Spotkania Gitarowe“ (Kytarová setkání), která se v Sanoku konají od roku
1987. Vychovala mnoho laureátů polských a mezinárodních kytarových soutěží.
V roce 2000 se stala expertem Ministerstva národního vzdělávání a získala
titul diplomovaného pedagoga. Za vynikající úspěchy ve výuce a výchově obdržela v roce 1994 cenu ministra
kultury a umění, v roce 2002 cenu ministra kultury, v roce 1992 cenu ředitele COPSA a v roce 1996 a 1999
cenu ředitele CEA. V roce 1996 získala cenu města Sanoka za kulturu a umění.

He studied the guitar at the Conservatory of Žilina at the professor Dušan Lehotský classes, after that
the Pedagogical University in Nitra and graduated from the classes of Professor Josef Zsapka at Musical
University in Bratislava. He is teaching the guitar from the year 1987 at the Conservatory in Žilina and
from the year 1997 also at the Art Academy in Banská Bystrica. Ján Labant has won many prices in the
national and international competitions; he also participated at the international festivals and master
classes in Hungary, Poland, Germany and Belgium. He graduated from the Conservatory in Žilina with
the piece Conciero de Aranjuez from J. Rodrigo with the help of National orchestra of Žilina and he was
named as the best graduate of the Conservatory of the year 1982. In the year 1983 Ján Labant and PhDr.
Pavol Sika organized the international guitar festival in Nitra “Cithara aediculae”, in which he still every year
participate as an interpret and organizes it. A part from Slovakia and Czech Republic, Ján Labant had concerts in Poland, Hungary, Bulgaria, Spain, Austria, France, England and in Australia. He recorded for the
radio station, he also play classical music (with flute – J. Figura, guitar duo La Barre with Peter Remeník
and guitar duo and trio with Marián Budoš – semi-acoustical guitar and with Iva Trošelj – singing – both
from Australia). He works with orchestras and recorded five CD. He directed master courses at festivals
and on conservatories at Slovakia, Czech Republic, Poland and in France and also at the Universities in
Australia (Melbourne, Canberra). He is often invited as a jury of home and foreign completions.
MILOSLAV MATOUŠEK (SRN)

Graduated from Academy of Music in Kraków, Pedagogical Academy in Kraków as well as completed
the post-graduate studies of Managing in Education at Economic Academy in Katowice. Since 1986 she
is a guitar teacher in the State Music School of the first and second grade in Sanok, and from 2003
a tutor at the department of musical education of the Jan Grodek College in Sanok. In 1995 she became
a consultant of musical educational system of the Centre of Artistic Education. She is a tutor at the International Classic Guitar Workshops at Szczawno Zdrój and Kudowa Zdrój, a member of jury of state and
international guitar competitions. She leads methodological workshops for teachers and learners. She is
a mover and artistic director of the international guitar festival “Guitar Meetings” taking place in Sanok
from 1987. She educated lots of prize-winners of the state and international guitar competitions. In 2001
she started being an expert of the Ministry of Education and got a qualified teacher degree. For outstanding didactic and pedagogic achievements she got many prizes, e.g. Ministry of Art and Culture (1994)
Ministry of Art (2002) COPSA director (1992) CEA director (1996, 1999) Council of the town of Sanok
in the range of culture (1996).
JÁN LABANT (SR)
Studoval hru na kytaru na Konzervatoři v Žilině u prof. Dušana Lehotského,
poté na Pedagogické fakultě v Nitře a na VŠMU v Bratislavě ve třídě profesora Jozefa Zsapky. Od roku 1987 vyučuje hře na kytaru na Konzervatoři
v Žilině a od roku 1997 i na Akademii umění v Banské Bystrici. Ján Labant
získal několik ocenění v národních i mezinárodních soutěžích, zúčastnil se
mezinárodních festivalů a mistrovských kurzů v Maďarsku, Polsku, Německu
a Belgii. Konzervatoř v Žilině absolvoval skladbou Concierto de Aranjuez od
J. Rodriga za doprovodu Státního komorního orchestru v Žilině a byl vyhlášen
nejlepším absolventem konzervatoře roku 1982. V r. 1983 založil PhDr. Pavol
Sika a Ján Labant v Nitře mezinárodní kytarový festival „Cithara aediculae“ a
je jeho každoročním dramaturgem a interpretem. Kromě Slovenska a Čech
koncertoval Ján Labant v Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Španělsku, Francii, Rakousku, Anglii a v Austrálii. Nahrává pro rozhlas, věnuje se i komorní
hře (s flétnou – J. Figura, kytarové duo La Barre s Petrem Remeníkem a
kytarové duo a trio s Mariánem Budošem – semiakustická kytara a Ivanou
Trošelj – zpěv – oba z Austrálie), spolupracuje s orchestry. Nahrál pět CD. Vedl mistrovské kurzy
na festivalech a konzervatořích na Slovensku, v Čechách, Polsku, Francii a na vysokých školách
v Austrálii (Melbourne, Canberra). Bývá často zvaný jako porotce domácích i zahraničních soutěží.

Miloslav Matoušek absolvoval studium na Konzervatoři v Kroměříži, na
Vysoké hudební škole F. Liszta, Weimar – Německo u profesora Rolanda
Zimmera. Své umění hry zdokonalil na studijním pobytu v Londýně u anglického loutnisty Nigela Northa a u pedagoga a skladatele Johna Duarte, kde se
věnoval interpretaci anglické a španělské renesanční hudby. Prvního mezinárodního úspěchu dosáhl v mezinárodní kytarové soutěži Radio France
v Paříži v roce 1980 (3. cena) a následovně získal zlatou medaili v soutěži
Alirio Dias v Caracasu v roce 1981. Ve svém repertoáru se zaměřil hlavně
na latinsko-americkou a španělskou hudbu, kterou propagoval na koncertech v Evropě. Hrál díla L. Narvaeze, J. Dowlanda, W. Waltona, M. Ponceho, J. Duarte, B. Brittena, A. Laura, A. Barrriose a současných českých
skladatelů J. Obrovské, Š. Raka a M. Tesaře. Jeho repertoár zahrnuje také
orchestrální skladby, konkrétně A. Laura a M. Castelnuovo-Tedesca. Hraje
komorní muziku s významnými instrumentalisty, specielně čelisty. Koncertoval ve Velké Británii, Francii, NDR, Řecku, Holandsku, Polsku, Rumunsku a Venezuele. Vytvořil spoustu
nahrávek pro Český rozhlas, zahraniční radiové stanice a také pro Československou společnost Panton.
V letech 1987 – 1989 vyučoval na AMU v Praze (z jeho žáků např. M. Sauer). V současné době působí
v Německu jako pedagog, interpret, lektor mezinárodních seminářů.
Miloslav Matoušek studied at Conservatory in Kroměříž, at Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar,
Germany, being a student of Prof. Roland Zimmer. He furthered his education by studying in London under
the tutelage of the English lutenist Nigel North and teacher and composer John W. Duarte. He devoted
himself to the interpretation of the English and Spanish Renaissance music. His first international success
was the third prize at International Guitar Competition Radio France in Paris in 1980, followed by the gold
medal at International Guitar Competition Alirio Diaz in Caracas in 1981. His repertoire includes mainly
Latin American and Spanish music, which he played in his concerts in Europe. He played pieces by L. Narvaez, J. Dowland, W. Walton, M. Ponce, J. Duarte, B. Britten, A. Lauro, A. Barrrios and by contemporary
Czech composers J. Obrovská, Š. Rak and M. Tesař. His repertoire includes pieces for guitar and orchestra as well, namely A. Lauro and M. Castelnuovo-Tedesco. Miloslav Matoušek plays chamber music with
outstanding musicians, especially with violoncellists. He gave concerts in Great Britain, France, Germany,
Greece, the Netherlands, Poland, Romania and Venezuela. Miloslav Matoušek has made several recordings for Czech Radio and for foreign radio stations, as well as for the Czechoslovak company “Panton”.
Between 1987 – 1989 he was teaching at the Academy of Performing Arts in Prague (his student
was e.g. M. Sauer). Currently he is in Germany, teaching, playing concerts and being a lecturer of
international workshops and seminars.
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KONCERTUJÍCÍ UMĚLCI – HOSTÉ / PERFORMING ARTISTS
MILAN TESAŘ (ČR)
Ukončil studia na konzervatoři v Praze v roce 1964 a poté vyučoval na
pražské lidové konzervatoři. V letech 1969 – 1971 pedagogicky a koncertně
působil v Itálii a od roku 1973 vyučuje na Konzervatoři Jaroslava Ježka
v Praze. Je originálním a vysoce oceněným skladatelem, jehož skladby má
ve svém repertoáru řada renomovaných kytaristů jako např. Vladimír Mikulka, Vladislav Bláha, Milan Zelenka, Miloslav Matoušek, Fabrice Holvoet. Jeho
skladby vycházejí u různých světových nakladatelství (Vogt and Fritz, Henry
Lemoine, Gendai Guitar) a spojují klasické prvky ovlivněné českou tradicí
i bluesovou a jazzovou hudbou. Rovněž skládá a aranžuje písně a skladby
pro interprety populární hudby, např. pro Lenku Filipovou. Patří ke stálým
pedagogům brněnského kytarového festivalu a kurzů.
He finished his musical education at the Prague Conservatoire in 1964 and soon afterwards he took up
a job of a teacher of music at Prague Folk Conservatoire, Between 1969 – 1971 he tought and performed
in Italy and since 1973 he was a teacher at the Jaroslav Ježek Conservatoire in Prague (composition,
guitar). He is an original, highly esteemed composer whose are performed by a number of renowned
guitarists such as Vladimír Mikulka, Vladislav Bláha, Milan Zelenka and Fabrice Holvoet. His pieces combine classical elements influenced by Czech tradition as well as blues and jazz music, and are published
in various international publishing houses (Voght and Fritz – Germany, Henry Lemoine – France Gendai
guitar – Japan). He also arranges songs and compositions for performers in popular music, e.g. Lenka
Filipová. For many years now, Milan Tesař gives masterclasses at Brno guitar festival.

GUITAR DUO „LA BARRE“ (SR)
Kytarové duo „LA BARRE“ vzniklo v roce 1997 za spolupráce pedagogů Konzervatoře v Žilině a koncertních
kytaristů – Jána Labanta a Petera Remeníka. Během své
existence realizovali mnoho nahrávek pro Slovenský rozhlas, koncertovali na hudebních festivalech doma i v zahraničí recitály i koncerty s orchestry (Česko, Polsko, Anglie aj.) Jejich repertoár zahrnuje především současnou
latinsko-americkou hudbu (Argentina, Brazílie), skladby
autorů Austrálie, Španělska a Slovenska a skladby pro
klasickou a elektroakustickou kytaru. Kytarovému duu
„LA BARRE“ věnovali svoje skladby a koncerty s orchestrem slovenští skladatelé, například Rudolf Pepucha či Marián Budoš (žijící v Austrálii).
The guitar duet “LA BARRE” came into existence in the year 1997. It began to exist thanks to cooperation two teachers who are also concert guitarists – Jan Labant and Peter Remenik from Žilina Conservatory. During their existence they made many recordings for Slovak Radio and played concerts at the festivals of music at home and foreign countries too. Their repertory includes mainly present Latin American
guitar music (Argentina, Brazil) the compositions of Australian, Spanish and Slovak composers. Slovak
composers Rudolf Pepucha and Marian Budos (who is living in Australia) write and devote their pieces and
concerts with orchestra for this guitar duet “LA BARRE”.
The guitar duet “LA BARRE” recorded first CD in 2001 and on that CD they play mainly compositions by
Latin American composers and 2nd CD Concerto with orchestra by Marian Budos.

STANISLAV JUŘICA (ČR)
Přední český kytarový pedagog, působící na konzervatoři v Pardubicích. Z jeho žáků jmenujme alespoň Petra Saidla, Michala Hromka
či Libora Fišera. Již řadu let vede kurzy vzdělávání pro učitele ZUŠ,
na kterých propaguje soudobé trendy kytarové hry. Svou rozsáhlou
publikační činností (Supraphon, Panton, Bärenreiter, Opus Print,
H – Music Publishing, Press – Pygmalion ad.) vyplňuje mezeru v kytarové literatuře v Čechách. Od roku 1972 se pravidelně zúčastňuje
jako porotce nejrůznějších kytarových soutěží. Je jedním z hlavních
organizátorů Kytarového festivalu v Mikulově.

JÁN LABANT

One of the best guitar teachers, he is teaching at the Coservatory
in Pardubice. Let’s name some of his famous students such as Petr
Saidl, Michal Hromka or Libor Fišer. For many years he leads classes for the teachers of the ZUS, on
which he promotes the new trends of the guitar play. Thanks to his publishing he is filling up the gap
in our guitar literature in Czech Republic (Supraphon, Panton, Bärenreiter, Opus Print, H – Music Publishing, Press – Pigmalion atc.). From the year 1972 is often as a jury at different guitar competitions. He is
one of the main organizers of the Guitar festival in Mikulov.

Studoval hru na kytaru na Konzervatoři v Žilině u prof. Dušana Lehotského, poté na Pedagogické fakultě
v Nitře a na VŠMU v Bratislavě ve třídě prof. Jozefa Zsapky. Od roku 1987 vyučuje hře na kytaru na
Konzervatoři v Žilině a od roku 1997 i na Akademii umění v Banské Bystrici. Ján Labant získal několik
ocenění v národních i mezinárodních soutěžích, zúčastnil se mezinárodních festivalů a mistrovských kurzů
v Maďarsku, Polsku, Německu a Belgii. Konzervatoř v Žilině absolvoval skladbou Concierto de Aranjuez
od J. Rodriga za doprovodu Státního komorního orchestru v Žilině a byl vyhlášen nejlepším absolventem
konzervatoře roku 1982. V roce 1983 založil PhDr. Pavol Sika a Ján Labant v Nitře mezinárodní kytarový
festival „Cithara aediculae” a je jeho každoročním dramaturgem a interpretem. Kromě Slovenska a Čech
koncertoval Ján Labant v Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Španělsku, Francii, Rakousku, Anglii a v Austrálii.
Nahrává pro rozhlas, věnuje se i komorní hře (s flétnou – J. Figura, kytarové duo La Barre s Petrem Remeníkem a kytarové duo a trio s Mariánem Budošem – semiakustická kytara a Ivanou Trošelj – zpěv – oba
z Austrálie), spolupracuje s orchestry. Nahrál pět CD. Vedl mistrovské kurzy na festivalech a konzervatořích
na Slovensku, v Čechách, Polsku, Francii a na vysokých školách v Austrálii (Melbourne, Canberra). Bývá
často zvaný jako porotce domácích i zahraničních soutěží.
Studied the guitar at the Conservatory in Zilina with Prof. Dushan Lehotsky, before completing his studies at the Pedagogical Faculty in Nitra and at the Academy of Dramatic Music in Bratislava, in Prof. Jozef
Zsapka class. Since 1987 he teaches the guitar at the Conservatory in Zilina and since 1997 also at the
Art Academy in Banska Bystrica, and dedicates himself to his activities as a concert guitarist.
He received many prizes in national and international competitions and participated in international
guitar festivals and master classes in Hungary, Poland, Germany and Belgium. His diploma work at
the Conservatory in Zilina was dedicated to a composition by J. Rodrigo: “Concierto de Aranjuez”
which he played with the National Chamber Orchestra of Zilina; he was awarded the mention of
the best graduate of the year 1982. In 1983 Ján Labant and Ph.Dr. Pavol
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Sika founded an international guitar festival “Cithara aediculae” in Nitra, a festival of which Jan Labant is
every year the artistic director and in the frame of which he also gives a concert.

ELIŠKA BALABÁNOVÁ (ČR)
Narodila se 27. 11. 1987 v Praze. Od čtyř let se učí hrát na kytaru u profesorky Renaty Kudrnové a stala se žačkou Hudební školy Voršilská hlavního
města Prahy. Od září 1999 studuje na Gymnáziu Jana Nerudy a hraje
pod vedením prof. Václava Kučery. Během svého hudebního života se
zúčastnila mnoha mezinárodních soutěží, kde získala významná ocenění:

Jan Labant gave concerts not only in Slovakia, but also in Poland, Hungary, Bulgaria, Spain, France, Austria, England and Australia. He records for the radio and dedicates himself also to chamber music and with
a trio of string instruments, in a duo with a semi-acoustic guitar and in a trio (classical guitar, semi-acoustic
guitar, soprano singer) and also co-operates with orchestras. He gave master courses at conservatory in
Slovakia, the Czech Republic, Poland, France and at academy in Australia (Melbourne, Canberra).
He is regularly invited to act as a jury member in national and international competitions.
He recorded 5 CD, the first and the second CD as a soloist. His firts record “Rossinianas” with compositions by Mauro Giuliani, the second “Augustín Barrios Mangoré” with compositions by A. Barrios. The
3rd CD is chamber music with author’s programme Marian Budos “Two Worlds”. Here he plays together
with Marian Budos - semi-acoustic guitar and Ivana Troselj – voice-soprano. The 4th CD with Peter Remenik – Duo La Barre, the 5th CD – concertos with orchestra/composer Marian Budos.
PETER REMENÍK
Hru na kytaru studoval na Konzervatoři v Žilině ve třídě prof. Jána Labanta (1991 – 1995) a na VŠMU
v Bratislavě ve třídě prof. Jozefa Zsapky (1995 – 2000). Od roku 1998 vyučuje hru na kytaru na Konzervatoři v Žilině.V roce 1994 získal 1. cenu a cenu SHF za najlepší interpretaci skladby slovenského autora
na celorepublikové slovenské soutěži studentů konzervatoří ve hře na kytaru a o dva měsíce později získal
1. cenu na mezinárodní kytarové soutěži v Polsku (Żory)
Peter Remeník je zván jako člen porot v kytarových a komorních soutěžích, nahrává pro Slovenský
roz-hlas, koncertuje sólově a v duu s kytaristou Jánem Labantem – duo „LA BARRE“ (Slovensko, Česká republika, Polsko, Anglie aj.), spolupracuje s mnoha orchestry. V letech 1997 – 1998 působil v komorním triu
s klavírem a akordeonem zaměřeném na hudbu Argentiny. Trio účinkovalo na koncertech a festivalech
u nás i v Německu. Netradiční byla jeho práce ve folkovém sdružení Jasoň, se kterým od roku 1995 absolvoval každoročně desítky vystoupení doma i v zahraničí a nahrál s ním debutový CD album. Kromě něho
nahrál dále dvě CD v duu s Jánem Labantem a koncert Marian Budoše pro dvě kytary a orchestr.
Studied the guitar at the Conservatory in Zilina with Prof. Jan Labant (1991 – 1995) and at the Academy of Dramatic Art and Music in Bratislava with Prof. Jozef Zsapka (1995 – 2000).
In the year 1994 he gained 1st prize at the Slovak Competition of the Conservatory Students and prize
for the best interpretation of Slovak author, two months later he won 1st prize at the International Guitar
Competition in Poland (Zory).

2002

2003
2004
2005

Zúčastnila se mistrovských kurzů u těchto interpretů: J. Panetsos, K. Ragossnig, J. Monno, V. Bláha,
Z. Dvořák, M. Tesař, Z. Dukič, M. Felici, M. Sakurai, C. Cotsiolis, A. Desiderio, M. Mysliveček, T. Offerman.
She was born on the 27th November 1987 in Prague. Since the age of four she was playing the guitar
with Prof. Renata Kudrnová, attending the Music school Voršilská in Prague. Since September 1999 she
has been studying at Jan Neruda Grammar School in Prague, being a student of Prof. Václav Kučera.
During his musical carrier he has been at many international competitions, on which he has won a lot of
prices:
1997
2000

Peter Remeník is invited to act as a jury member in guitar and chamber competitions. He records for
Slovak Radio, plays solo concerts (Slovakia, Czech Republic, Poland, England), in duo with Jan Labant (guitar duo “LA BARRE”) and he co-operates with orchestras.
In the year 1997 – 1998 he acts in chamber trio (classical guitar, piano and accordion) oriented to
Argentina music. This trio performed at the concerts and festivals in our country and in Germany. Not
traditional is his work in folk group “Jason”, in this group since 1995 he annually plays many performing
in home-country and abroad and recorded 1st CD. The 2nd CD with Jan Labant / guitar duo La Barre, the
3rd CD / duo La Barre – concerto with orchestra by Marian Budos.

1997 1. cena, Národní soutěž Prague Junior Note 1997
2000 1. cena, absolutní vítěz – Mezinárodní soutěž Františkovy Lázně
3. cena, mezinárodní soutěž Dolný Kubín (Slovensko)
1. cena, Evropská soutěž pro mladé kytaristy A. Segovia (SRN),
Velbert 2000
5. cena, Mezinárodní soutěž v Kutné Hoře – finále
2. cena, Mezinárodní soutěž ve Vídni FORUM Gitarre
2001 1. cena, Mezinárodní soutěž „Františkolázeňský pramínek
2001“ – absolutní vítěz soutěže
1. cena, absolutní vítěz soutěže Celostátní soutěž Prague Junior Note 2001
1. cena, Interpretační soutěž Karla Ditterse ,Vidnava
1. cena Mezinárodní soutěž A. Segovia (SRN), Velbert 2002
2. cena, Mezinárodní soutěž ”Bienále interpretační kytarové soutěže Kutná Hora 2002“
3. cena, Mezinárodní soutěž ve Vídni „Forum Gitarre 2002“
1. cena, Mezinárodní soutěž, Weimar, Německo, „6. Anna Amalia-Gitarrenwettbeverb“ 2003
1. cena, Mezinárodní soutěž ve Vídni „Forum Gitarre 2003“
1. cena, Mezinárodní soutěž v Kutné Hoře
1. cena, Mezinárodní soutěž Dolném Kubíně

2001

2002

2003
2004
2005

First prize: National Competition Prague Junior Note, Czech Republic
First prize and absolute winner: International Competition Františkovy Lázně, Czech Republic
Third prize: International Competition Dolný Kubín, Slovakia
First prize: “European Competition for Young Guitarists A. Segovia”, Velbert, Germany
Fifth prize, final rounde: International Biennial Guitar Competition Kutná Hora, Czech Republic
Second prize: International Competition Forum Gitarre Wien, Austria
First prize and absolute winner: International Competition Františkovy Lázně
“Františkolázeňský pramínek”, Czech Republic
First prize and absolute winner: National Competition Prague Junior Note, Czech Republic
First prize: Competition of Karl Ditters, Vidnava, Czech Republic
First prize: “European Competition for Young Guitarists A. Segovia”, Velbert, Germany
Second prize: International Biennial Guitar Competition Kutná Hora, Czech Republic
Third prize: International Competition Forum Gitarre Wien, Austria
First prize: International Competition “6th Anna Amalia-Gitarrenwettbeverb”, Weimar, Germany
First prize: International Competition Forum Gitarre Wien, Austria
First prize: International Biennial Guitar Competition Kutná Hora, Czech Republic
First prize: International Competition Dolný Kubín, Slovakia

She attended masterclasses given by: J. Panetsos, K. Ragossnig, J. Monno, V. Bláha, Z. Dvořák,
Tesař, Z. Dukič, M. Felici, M. Sakurai, C. Cotsiolis, A. Desiderio, M. Mysliveček, T. Offermann.
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koncertuje a je zván na kytarové festivaly. Během svého hudebního života
se zúčastnil mnoha mezinárodních soutěží, kde získal významná ocenění:

TOMÁŠ HONĚK (ČR)
Narodil se v roce 1985, na kytaru začal hrát v deseti letech
na ZUŠ v Semilech pod vedením Zuzany Valentové. Od roku
1998 pravidelně navštěvoval konzultace prof. Stanislava Juřici
na Konzervatoři v Pardubicích. Během studia na konzervatoři
se úspěšně zúčastnil několika kytarových soutěží. Po ukončení
4. ročníku složil přijímací zkoušku na Janáčkovu Akademii Múzických Umění v Brně. Pravidelně se účastní kytarových festivalů
a mistrovských tříd renomovaných kytaristů a pedagogů v ČR
(Mikulov) i v zahraničí (Wien, Koblenz, Split, Bělehrad aj.) Studoval v mistrovských třídách Thomase Ofermanna a Jense
Wagnera (Duo Sonare), Aniela Desideria, Costase Cotsiolise, Zorana Dukiče, Pablao Marqueze aj. V roce
2006 úspěšně ukončil konzervatoř v Pardubicích pod vedením prof. Stanislava Juřici a v současné době
je studentem 3. ročníku Janáčkovy akademie múzických umění ve třídě Prof. Martina Myslivečka a MgA.
Vladislava Bláhy Dart.
Dosud získal tato ocenění:
1999

1. cena, ústřední kolo soutěže ZUŠ Opava

2000

3. cena, Mezinárodní bienále Kutná Hora

2002

1. cena, soutěž konzervatoří České Budějovice

2003

3. cena, GuitarArt Festival Belgrade (Srbsko)

1996
1997
1998
1999

2006

2007

Born in 1985, he started to play the guitar at the age of ten at the Music School of Arts in Semily, with
Mrs. Zuzana Valentová. Since 1998 he was regularly getting tuition with Prof. Stanislav Juřica at Conservatory in Pardubice. During his studies at conservatory he obtained several prizes at competitions. After
four years of his studies at conservatory he passed the entrance examination to Janáček Academy of
Performing Arts in Brno. He regularly attends guitar festivals and masterclasses of renown pedagogues
and guitarists in the Czech Republic (Mikulov) and abroad (Vienna, Koblenz, Split, Belgrade etc.). He attended masterclasses of Thomas Offermann and Jens Wagner (Duo Sonare), Aniello Desiderio, Costas
Cotsiolis, Zoran Dukič, Pablo Marquez etc. In 2006 he successffully finished his studies at Conservatory in
Pardubice under Prof. Stanislav Juřica and presently he is a student of the third form of Janáček Academy
of Performing Arts in Brno, in the class of Prof. Martin Mysliveček and MgA. Vladislav Bláha.
He received following prizes so far:

2. cena, Mezinárodní kytarová soutěž Kutná Hora 96
1. cena a laureát soutěže, Prague Junior Note 97
1. cena, Czechoslovak Trust, Londýn, Velká Británie
2. cena, Gittarenwettbewerb Anna-Amalia, Weimar,
Německo
2002 2. cena, Gittarenwettbewerb André Segovia, Velbert,
Německo
2003 2. cena (1. nebyla udělena), GuitarArtFestival, Bělehrad,
Srbsko a Černá Hora
2004 3. cena, Guitar Competition, Rust, Rakousko
1. cena a laureát soutěže, Festival Ivana Ballú, Dolný Kubín,
Slovensko
1. cena a laureát soutěže, Mezinárodní Bienále Kutná Hora 04
2. cena, Kitarika 2006, Koper, Slovinsko
3. cena, Concorso E. Mercatali, Gorizia, Itálie
2. cena, Concorso E. Mercatali, Gorizia, Itálie (duo flétna, kytara)
1. cena a laureát soutěže, Guitar Competition J. K. Mertz, Bratislava, Slovensko
5. cena (finalista), Split Guitar Festival, Chorvatsko

Matěj Freml was born in 1982 in Teplice (Czech Republic). He started playing the guitar in 1990 with
his father Jiří Freml at the musical school in Zruč nad Sázavou. In 1992 – 2002 he studied at the Jan
Neruda High School which is specialized in music with prof. Václav Kučera and then he continued at the
Conservatory of Pardubice, where he graduated in the class of prof. Petr Saidl. At present he studies
JAMU (Janáček’s Academy of Arts) in Brno with Prof. Martin Mysliveček and Vladislav Bláha. During his
studies he attended master classes with Leo Brouwer, David Russel, Pablo Marquéz, Thomas Müller-Pering, Costas Cotsiolis, Thomas Offermann and Jens Wagner.
In 2003 and 2004 he was awarded for his results at the competitions like the best student of the city
Pardubice. And this year he was given the awards by the chancellor of the Academy. The same year, he
was placed on the premium records of the Czech music fund. In 2001 and 2003 he was invited to perform together with Lubomír Brabec. He is regularly invited to guitar festivals and gives concerts both as a
soloist and a member of duo – guitar, flute – with Helena Mochanová.

1999

1st prize, National Competition of Czech Music Schools of Arts, Opava

He took part in many international competitions where he was awarded:

2000

3rd prize, International Biennial Guitar Competition Kutná Hora

1996
1997
1998
1999
2002
2003
2004
2004
2004
2004
2006
2006
2006
2006
2007

st

2002

1 prize, National Competition of Czech Conservatories, České Budějovice

2003

3rd prize, Guitarart Festival Belgrade, Serbia

MATĚJ FREML (ČR)
Narodil se v roce 1982 v Teplicích. Na kytaru začal hrát roku 1990 u svého otce Jiřího Fremla na ZUŠ
ve Zruči nad Sázavou. V letech 1996 – 2002 studoval Gymnázium J. Nerudy s hudebním zaměřením v Praze ve třídě prof. Václava Kučery. Poté přešel na Konzervatoř v Pardubicích, kde absolvoval u prof. Petra
Saidla. Nyní je studentem JAMU v Brně ve třídě prof. Martina Myslivečka a Vladislava Bláhy. Během svých
studií absolvoval mistrovské kurzy u Davida Rusella, Leo Brouwera, Pabla Marquéze, Thomase Müllera-Peringa, Costase Cotsiolise, Thomase Offermanna a Jense Wagnera. Během studia na Konzervatoři v Pardubicích získal v letech 2003 a 2004 od primátora města cenu „Nejlepšího studenta města Pardubic“, při
studiu akademie mu bylo v roce 2006 Rektorem JAMU uděleno ocenění pro nejlepšího studenta fakulty.
Téhož roku byl zařazen na prémiovou listinu Nadace Českého hudebního fondu. V roce 2001 a 2003
byl pozván ke společnému účinkování na koncertech spolu s Lubomírem Brabcem. Jako sólista
i komorní hráč (duo flétna, kytara s Helenou Kochanovou – AMU Praha)

2nd prize, International Guitar Competition Kutná Hora 96
1st prize and title of laureate, Prague Junior Note 97
1st prize, Czechoslovak Trust, London, Great Britain
2nd prize, Gittarenwettbewerb Anna-Amalia, Weimar, Germany
2nd prize, Gittarenwettbewerb Andrés Segovia, Velbert, Germany
2nd prize (1st prize was not awarded), GuitarArtFestival, Belgrade, Serbia
3rd prize, Guitar Competition John W. Duarte, Rust, Austria
3rd prize, GuitarArtFestival, Belgrade, Serbia
1st prize and title laureate, Ivan Ballú Festival, Dolný Kubín, Slovakia
1st prize and title laureate, International Biennial Kutná Hora 04
2nd prize, Kitarika 2006, Koper, Slovenia
3rd prize, Concorso E. Marcatali, Gorizia, Italy
2nd prize, duo flute and guitar, Concorso E.Marcatali, Gorizia, Slovenia
1st prize, Competition J. K. Mertz, Bratislava, Slovakia
5th prize, Competition Split Guitar festival, Hrvatsko
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HELENA MOCHANOVÁ (ČR)
Helena Mochanová se narodila v roce 1982 v Jaroměři. Její
hudební začátky byly poprvé rozvíjeny v ZUŠ ve Smiřicích u Rostislava
Radvana, kde také získávala první koncertní zkušenosti. V 11 letech
byla doporučena do Hudební školy hl. m. Prahy k prof. Josefu Jelínkovi,
který byl jejím učitelem v letech 1994 – 1997. Během studia v Praze
získala nejlepší ocenění ve své kategorii v celostátní soutěži ZUŠ. Na
základě úspěšného konkurzu v roce 1994 v cyklu „Josef Suk a Sukův
komorní orchestr uvádějí mladé talenty“ sólově vystoupila s tímto orchestrem v pražském Rudolfinu. O tři roky později, v roce 1997, byla
vybrána v konkurzu a sólově vystoupila s Pražskou komorní filharmonií
v Dvořákově síni Rudolfina pod vedením dirigenta Jiřího Bělohlávka.
V roce 1998 byla přijata na Konzervatoř v Pardubicích, kde studovala
v letech 1998 – 2003 ve třídě Mgr. Jaromíra Höniga. Tam byla mj.
členkou v dechovém kvintetu „FIATUS QUINTET“, které v roce 2003
vydalo CD s hudbou autorů Bach, Mozart, Milhaud, Trojan. Během
studia získala Čestné uznání v Soutěži konzervatoří v Teplicích (rok 2000), 1. cenu ve stipendijní soutěži
YAMAHA (rok 2001), 2. cenu v Soutěži konzervatoří v Ostravě v roce 2003 a v témže roce se účastnila
finále stipendijní soutěže YAMAHA. Studium na konzervatoři ukončila na základě konkurzu úspěšným provedením „Koncertu G Dur W. A. Mozarta“ s Komorní filharmonií Pardubice. V roce 2002 se byla jako členka
Wyszegradské filharmonie młodych na turné po zemích Wyszegradské čtyřky, s nejrůznějšími orchestry se
účastnila koncertů v Německu, Švýcarsku, Anglii, Japonsku aj. Od roku 1997 se každoročně účastní Mezinárodních hudebních kurzů v Horním Jelení. Od roku 2002 pedagogicky působí v ZUŠ Smiřice. V roce 2004
absolvovala koncertní turné jako sólistka orchestru Václava Hybše. O rok později se podílela na hudebním
provedení muzikálu Daniela Landy „Tajemství“ v Divadle Kalich. Spolu s kytaristou Matějem Fremlem (JAMU
Brno) se věnují koncertní činnosti po celé ČR i v zahraničí, na mezinárodní soutěži v italské Gorizii získali
v květnu 2006 2. cenu. V roce 2004 byla přijata ke studiu na Akademii múzických umění v Praze, kde v současné době studuje III. ročník ve třídě doc. Radomíra Pivody.
She was born in 1982 in Jaroměř. Her musical incipience has been evolved at ZUŠ in Smiřice at
Rostislav Radvan, where she got first experiences at concerts. As 11 years old she was recommended
to Prague Music School to Prof. Josef Jelínek, where she was studying in 1994 – 1997 years. During her
studying she got best appraisement in her actual category in National competition ZUŠ. Following successful competition in 1994 in “Josef Suk and Suks’ chamber orchestra introduces young talents”, she
performed at Rudolfinum Hall in Prague. Three years after, in 1997 she performed with Prague chamber
philharmonics at Dvořák Hall in Rudolfinum with conductor Jiří Bělohlávek. In 1998 she entered the Conservatory in Pardubice, where she was studying in 1998 – 2003 years in Mgr. Jaromír Hönig class. During her studying she got Diploma in Conservatories Competition in Teplice (in 2000), 1. prize in exhibition
YAMAHA (in 2001), 2. prize in Conservatories Competition in Ostrava (2003) and in the same year she
participated in finale of exhibition YAMAHA. She graduated her studying at Conservatory with successful
performance of “Concert G Dur from W. A. Mozart” with Chamber philharmonics of Pardubice. In 2004
she entered AMU in Prague where she is studying in I. school year in doc. Radomír Pivoda class. She is
concerting in brass quintet “FIATUS QUINTET” (Talentinum 2000 in Zlín etc.). The quintet edited its first
CD in 2003 (Bach, Mozart, Milhaud, Trojan). In 2002 she participated as a member of “Wyszegradska
filharmonie mlodych” on tour in Wyszegradska four-countries. From 1997 year is participating on International music courses in Horní Jelení. She is concerting in all the Czech Republic together with guitar player
Matěj Freml (JAMU Brno).
MICHAL ŠINKA (SR)
Narodil se v roce 1987 v Trenčíně. Hře na kytaru se začal věnovat jako šestiletý u paní učitelky
Kamárášové v ZUŠ Trenčín. V roce 2005 vykonal talentové zkoušky na Konzervatoři J. Ježka
a byl přijat do prvního ročníku studia klasické kytary ve tříde prof. Milana Tesaře.
V tomtéž roce začal spolupracovat v kytarovém duu s Miroslavem Noskem.

Společně absolvovali několik koncertů, seminářů a pod
záštitou KJJ natočili profilovou desku. Toto duo je velmi perspektivní a zajímavé tím, že jejich repertoár obsahuje více
žánrů.
He was born in the year 1987 in Trenčín, Slovac Republic.
Michal Šinka’s first guitar teacher was Mrs. Kamarášová
from the Music School in Trenčín, where he started his music studies at the age of 6. In 2005 he successfully passed
the talent exams and started studying classical guitar at
the Conservatory and College of Jaroslav Ježek in the class
of prof. Milan Tesař. Since then he has been cooperating with Miroslav Nosek in a duo which has already
played on several concerts and workshops. Thanks to kind sponsorship of the Conservatory they recorded
a profile CD in 2006.The duo is very perspective and their interesting repertoir includes several music
genres.
MIROSLAV NOSEK (ČR)
Narodil se v roce 1979 v Hradci Králové. Absolvoval
konzervatoř J. Ježka, obory Skladba a Jazzová kytara. Nyní
studuje posledním rokem klasickou kytaru ve třídě prof. Milana Tesaře. Po dobu studia vystupoval jako sólista v různých
klasických i jazzových seskupeních. Současně působí jako učitel v soukromé ZUŠ v Praze. Jeho praxe a hudební vyspělost
je v kytarovém duu s Michalem Šinkou velkým přínosem.
He was born in the year 1979 in Hradec Králové. Graduated from the Conservatory and College of Jaroslav Ježek,
specialization Composition and Jazz Guitar. In 2007 he is about to finish his studies of classical guitar in
the class of prof. Milan Tesař. Since the beginning of his studies he has been playing in different classical
and jazz ensembles. Simultaneously, he teaches at private music school in Prague. His musical experience
and maturity is a very good benefit in the duo with Michal Šinka.

PRAŽSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO (ČR)
Bylo založeno v roce 1984 na pražské konzervatoři. Soubor,
složený z laureátů mezinárodních soutěží, si brzy získal přízeň
publika doma i v zahraničí. Kvarteto je zváno na významné
hudební festivaly (Pražské jaro, Paříž, Tel Avi, Miai …), koncertovalo ve většině zemí Evropy, v USA, Izraeli, absolvovalo
stovky koncertů v České republice. Jeho interpretační umění
je zaznamenáno na mnoha nahrávkách pro rozhlas, televize
a na řadě kompaktních disků. Odborná kritika oceňuje nejen
virtuozitu jednotlivých členů, ale především perfektní souhru,
osobitý hudební výraz kvarteta a vkusný výběr repertoáru.
Podle některých odborníků patří dnes Pražské kytarové kvarteto mezi nejlepší soubory tohoto typu na světě. Tyto kvality
inspirovaly řadu vynikajících českých i zahraničních skladatelů ke zkomponování děl přímo pro tento soubor (J. W. Duarte, Š. Rak, J. Morel …). Dalším, neméně bohatým zdrojem repertoáru jsou vlastní transkripce skladeb různých stylových období. V podání kvarteta je též možno slyšet koncert pro čtyři
kytary a orchestr od Joaquína Rodriga.
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Was founded at the Prague Conservatory of Music in 1984, and before long it won the acclaim of audience both at home and abroad. As a first-class ensemble whose individua members are Laureates in international competitions, the Quartet has appeared successfully in numerous music and guitar festivals thoughout
Europe, USA and the Modele East. They have made many radio and TV recordings and several CD’s.
Reviewers have been unanumous in their praise of the virtuosity of the Quartet’s individua members,
but above all of their homogenity of sound, unanimisty,attractive and tasteful repertoáre, and their musical expressivity. Somecritics begard the Prague Guitar Quartet as one of the very best guitar ensembles in the world today. These qualities have prompted outstanding composers including John W. Duarte, Stepan Rak and Jorge Morel todedicate works to the Quartet. Another rich source of repertoáre
is their own arrangement music of various periods and styles. The Quartet has recently performed Joaquín
Rodrigo’s Concierto andaluz with orchestra.
Pražské kytarové kvarteto hraje v tomto složení:

Mezinárodní kytarová soutěž
ZRUČ NAD SÁZAVOU 2007
2. ročník
7. – 10. června 2007
HARMONOGRAM SOUTĚŽE:
7. 6. 2007 (čtvrtek)
12.00 – 17.00
17.00 –18.30
19.30
20.00

hod.
hod.
hod.
hod.

7.00 – 8.30
8.30 – 11.00
11.30 –13.30
13.00 –15.30
16.30 – 17.45
18.00 –19.30
20.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

7.00 – 8.30
8.30 – 11.45
11.30 –13.30
13.00 –15.30
16.30 – 17.30

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

The present members of the Prague Guitar Quartet are:
Marek Velemínský
vedoucí souboru, absolvent pražské konzervatoře (1985) a AMU (1992), žák prof. J. Jirmala a Š. Raka.
Laureát kytarové soutěže v Kutné Hoře (1984) a finalista soutěže Radio France v Paříži (1985).
Leader of the Quartet, student of Jiri Jirmal and Stepan Rak, a graduate of the Prague Conservatory
(1985) and Academy of Musical Arts (1992), a prize-winner in the competition in Kutná Hora (1984), and
finalist in theRadio France competition in Paris (1985).
Václav Kučera
absolvent Konzervatoře v Praze ve třídě prof. M. Zelenky (1975), finalista soutěže Radio France v Paříži
(1974). Profesor pražské konzervatoře.
Graduate of the Prague Conservatory (1975), student of Milan Zelenka, finalist in the Radio France
competition in Paris (1974), Profesor of the Guitar at the Prague Conservatory and head of its Guitar
Department.

18.00 –19.30 hod.
20.00 hod.

Jan Tuláček
absolvent Konzervatoře v Praze ve třídě prof. Milana Zelenky (2001).

prezence a losování I., II., III. IV. kategorie v budově „Centrin“
večeře
slavnostní zahájení v Zrcadlovém sále zručského zámku
koncert kytarového dua La Barré v kostele Povýšení sv. Kříže
8. 6. 2007 (pátek)
snídaně
soutěž I. kategorie v budově „Centrin“
oběd
soutěž IV. kategorie – 1. kolo v budově „Centrin“
koncert Elišky Balabánové a Tomáše Hoňka (kytara)
večeře
vyhlášení výsledků soutěže I. kategorie a 1. kola IV. Kategorie,
koncert Matěje Fremla (kytara) a Heleny Mochanové (flétna)
v kostele Povýšení sv. Kříže
9. 6. 2007 (sobota)
snídaně
soutěž II. kategorie v budově „Centrin“
oběd
soutěž III. Kategorie v budově „Centrin“
koncert Milana Noska a Michala Šinky (kytarové duo)
v kostele Povýšení sv. Kříže
večeře
vyhlášení výsledků soutěže II. a III. kategorie,
koncert Pražského kytarového kvarteta v kostele Povýšení sv. Kříže

Graduate of the Prague Conservatory, a student of Milan Zelenka (2001).
Patrick Vacík
žák prof. V. Kučery na Kozervatoři v praze a prof. P. Saidla na Pardubické konzervatoři. Laureát mnoha
mezinárodních soutěží: Dolní Kubín (2001), České Budějovice (2001 a 2004), Kutná Hora (2001 a 2004),
Bělehrad (2004), Rust (2005) atd.
Student of Václav Kučera at the Prague Conservatory and Petr Saidl at Conservatory in Pardubice.
A prizewinner in many international competitions: Dolní Kubín (2001), České Budějovice (2001, 2004),
Kutná Hora (2002, 2004), Beograd (2004), Rust (2005) etc.

7.00 – 8.30 hod.
8.30 –10.30 hod.
11.00 –12.30 hod.
13.00 hod.

10. 6. 2007 (neděle)
snídaně
soutěž IV. kategorie – 2. kolo v budově „Centrin“
oběd
závěrečný ceremoniál a koncert vítězů (vyhlášení výsledků a předání cen)
v Zrcadlovém sále zručského zámku
Odjezd – pokoje opustit do 15.00 hod.
Srdečně Vás zveme na všechny koncerty
pořádané v rámci Mezinárodní kytarové soutěže
Zruč nad Sázavou 2007.
Cena vstupenky:
70,- Kč – večerní koncerty
30,- Kč – odpolední koncerty
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20,- Kč – studenti a děti – všechny koncerty

International Guitar Competition
ZRUČ NAD SÁZAVOU 2007

KANDIDÁTI 2. ROČNÍKU VE HŘE NA KYTARU
PARTICIPANTS COURSE OF A GUITARPLAY COMPETITION

2nd year
I. KATEGORIE/CATEGORY

7th – 10th June 2007
BASIC TIME INDICATIONS:
th

7 June 2007/Thursday
12.00 am – 5.00 pm
5.00 pm – 6.30 pm
7.30 pm
8.00 pm

Presentation (Drawing lots – I., II., III. category) in The Centrin building
Dinner
Opening ceremony will take place in the Mirror hall of the Zruč castle
Concert of “LA BARRE” guitar duet in the church Povýšení sv. Kříže
8th June 2007/Friday

7.00 am
8.30 am
11.30 am
1.00 pm
4.30 pm
6.00 pm

– 8.30 am
–11.00 am
– 1.30 pm
– 3.30 pm
– 5.45 pm
– 7.30 pm
8.00 pm

Breakfast
Competition of the 1st category in The Centrin building
Lunch
Competition of the 4th category – 1st round in The Centrin building
Concert of E. Balabánová and T. Honěk in the church Povýšení sv. Kříže
Dinner
Result will be announced 1st category and 4th category – 1st round,
Concert of M. Freml and H. Mochanová in the Church Povýšení sv. Kříže
th

9 June 2007/Saturday
7.00 am
8.30 am
11.30 am
1.00 pm
4.30 pm
6.00 pm

– 8.30 am
–11.45 am
– 1.30 pm
– 3.30 pm
– 5.30 pm
– 7.30 pm
8.00 pm
8.00 pm

Breakfast
Competition of the 2nd category in The Centrin building
Lunch
Competition of the 3rd category in The Centrin building
Concert of M. Noska and M. Šinky (guitar duo) in the Church Povýšení sv. Kříže
Dinner
Result will be announced 1st category and 3rd category,
Concert of the Prag Guitar guartet in the Povýšení sv. Kříže
10th June 2007/Sunday

7.00 am – 8.30 am
8.30 am –10.30 am
11.00 am –12.30 am
1.00 pm

Breakfast
Competition of the 4rd category – 2nd round in The Centrin building
Lunch
Closing ceremony and concert given by the winners
(result will be announced and prizes)
Departure rooms must be left till 3.00 pm

Horych Ondřej

(2. 1. 1996)

Česká republika

Czech Republic

Chvátal Jakub

(18. 9. 1997)

Česká republika

Czech Republic

Kličková Aneta

(17. 3. 1996)

Česká republika

Czech Republic

Kunáková Charlotta

(15. 11. 1998)

Česká republika

Czech Republic

Korzeniowska Maria

(24. 5. 1997)

Polsko

Poland

(4. 5. 1996)

Česká republika

Czech Republik

Nulíčková Kristýna

(23. 12. 1996)

Česká republika

Czech Republic

Pazderová Kateřina

(28. 4. 1996)

Česká republika

Czech Republic

Sajfridová Zdeňka

(27. 1. 1996)

Česká republika

Czech Republic

Senická Nikola

(21. 4. 1997)

Česká republika

Czech Republic

Schütznerová Šarlota

(14. 2. 1996)

Česká republika

Czech Republic

Sibgatullin Timur

(4. 12. 1998)

Česká republika

Czech Republic

Sirotková Kamila

(3. 12. 1997)

Česká republika

Czech Republic

Ševců Tomáš

(4. 3. 1997)

Česká republika

Czech Republic

Švendová Dominika

(9. 8. 1998)

Česká republika

Czech Republic

Švendová Hedvika

(23. 5. 1996)

Česká republika

Czech Republic

Taberyová Viktorie

(28. 5. 1996)

Česká republika

Czech Republic

Tvrdíková Lucie

(11. 2. 1997)

Česká republika

Czech Republic

(18. 11. 1997)

Česká republika

Czech Republic

Matucha Tadeáš

Zeman Marek

II. KATEGORIE/CATEGORY
We would like to invite you to all concerts
performed under the International guitar
contest Zruč nad Sázavou 2007.

Biskupová Monika
Ticket price:
70,- CZK – evening concerts,
30,- CZK – afternoon concerts
20,- CZK – students and children – all concerts

Brachaczek Petr

(15. 12. 1994)

Česká republika

Czech Republic

(28. 4. 1995)

Česká republika

Czech Republic

Dabrowski Michal

(1. 11. 1995)

Polsko

Poland

Drahokoupil Jakub

(6. 9. 1994)

Česká republika

Czech Republic

2007

Drahokoupil Matěj

(6. 9. 1994)

Česká republika

Czech Republic

Miloschewsky Pavel

(15. 2. 1993)

Česká republika

Czech Republic

Enders Michael

(12. 12. 1994)

Německo

Germany

Pitorák Peter

(10. 1. 1993)

Slovenská republika

Slovak Republic

Fléglová Radka

(16. 12. 1994)

Česká republika

Czech Republic

Sommerfehlt Ida-Maria

(22. 3. 1993)

Německo

Germany

Slovenská republika

Slovak Republic

Šimková Kristýna

(4. 11. 1993)

Česká republika

Czech Republic

Vitáčková Veronika

(19. 3. 1993)

Česká republika

Czech Republic

Chrzanová Lenka

(3. 7. 1994)

Ječná Michaela

(24. 9. 1994)

Česká republika

Czech Republik

Kouřílek Tomáš

(7. 3. 1995)

Česká republika

Czech Republic

Lejnarová Zuzana

(29. 10. 1994)

Česká republika

Czech republic

Matoušková Nikola

(25. 10. 1995)

Česká republika

Czech Republic

Černý Radek

(29. 3. 1993)

Česká republika

Czech Republic

Mikesz Marek

(9. 5. 1994)

Česká republika

Czech Republic

Feige Miroslav

(29. 3. 1991)

Česká republika

Czech Republic

Sochůrková Markéta

(1. 9. 1995)

Česká republika

Czech Republic

Ihnatoljová Jana

(8. 12. 1991)

Česká republika

Czech Republic

Stránský Jan

(1. 9. 1994)

Czech Republik

Czech Republic

Jedlička Michal

(7. 11. 1991)

Česká republika

Czech Republic

Česká republika

Czech Republic

Nawrat Tomasz

(21. 8. 1991)

Česká republika

Czech Republic

Česká republika

Czech Republic

Slovenská republika

Slovak Republic

(23. 12. 1990)

Česká republika

Czech Republic

(18. 8. 1990)

Česká republika

Czech Republic

IV. KATEGORIE/CATEGORY

Stuchlová Lucie

(12. 10. 1995)

Tanazhko Dmitry

(8. 11. 1994)

Rusko

Russia

Novotný Martin

(5. 1. 1990)

Vaňková Kateřina

(8. 12. 1994)

Česká republika

Czech Republic

Samuelčík Karol

(4. 12. 1991)

Viktorová Kristýna

(3. 10. 1994)

Česká republika

Czech Republic

Šreková Alena

(18. 10. 1994)

Česká republika

Czech Republic

Vavřinová Markéta

Vyroubalová Kateřina

(14. 2. 1994)

Česká republika

Czech Republic

Voráč Ondřej Timotej

(11. 12. 1990)

Česká republika

Czech Republic

Zemánková Aneta

(11. 5. 1995)

Česká republika

Czech Republic

Vukliševičová Nikola

(6. 11. 1990)

Česká republika

Czech Republic

Žák Matěj

(16. 2. 1991)

Česká republika

Czech Republic

Volek Petr

III. KATEGORIE/CATEGORY
Bodziak Aleksandra

(16. 12. 1993)

Polsko

Poland

Dubivská Kristína

(23. 12. 1992)

Slovenská republika

Slovak Republic

Kontakty:

Jiří Freml

ředitel soutěže
tel. 604 336 729

Galba Zdeněk

(19. 6. 1993)

Česká republika

Czech Republic

Hýlová Romana

(17. 2. 1993)

Slovenská republika

Slovak Republic

Česká republika

Czech Republic

Základní umělecká škola
Na Pohoří 575
285 22 Zruč nad Sázavou

Jarošová Johana

(3. 4. 1993)

Jánoš Július

(9. 12. 1992)

Slovenská republika

Slovak Republic

Kolská Šárka

(12. 3. 1992)

Česká republika

Czech Republic

Krušina Patrik

(17. 4. 1993)

Česká republika

Czech Republic
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Roman Herák tajemník soutěže
tel. 736 682 210

tel./fax: 327 531 332
http://www.zus-zruc.cz
e-mail: zus@mesto-zruc.cz

PETR MATOUŠEK, sponzor I. ročníku Mezinárodní
kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2005. Jeden
z nejvyhledávanějších stavitelů mistrovských kytar
nejen v Česku, ale i ve střední Evropě. Jeho nástroje
vlastní celá plejáda českých kytaristů (Petr Saidl), ze
světových např. Costas Cotsiolis. Celou řadu nástrojů
má v Polsku, Maďarsku, ale i v USA.
PETR MATOUŠEK, the donator of the first year
of The International Guitar Competition Zruč nad
Sázavou 2005. One of the most reputable builders
of the master guitars, not only in the Czech Republic,
but also in the Central Europe. His instruments are
owned by the broad range of the Czech guitarists
(Petr Saidl), out of the foreign ones e.g. Costas Cotsiolis. He has a wide range of instruments in Poland,
Hungary, but also in the USA.
V době konání soutěže 8. – 9. června 2007 bude v prostorách budovy „CENTRIN“ zajištěn prodej notových materiálů hudebního nakladatelství SCHOTT MUSIC PANTON, prodejní výstava kytarových pevných
pouzder IKA, kytar značky HANIKA a firmy PRAHA MUSIC CENTER.
The sale of the new materials of the music publishing house SCHOT MUSIC PANTON, sales exhibition
of the guitar hard cases IKA, guitars HANIKA and PRAHA MUSIC CENTER are going to be provided in the
premises of the building “CENTRIN”, during the competition on June 8th – 9th 2007.

Poděkování patří P. MgA. Mgr. Jaroslavu Konečnému,
faráři ve Zruči nad Sázavou za poskytnutí prostor kostela
Povýšení sv. Kříze ke konání večerních koncertů.
The big thanks belong to Mr. MgA. Mgr. Jaroslav Konečný, the dean of Zruč nad Sázavou
for allowing us to use the premises at the church – Povýšení sv. Kříze for the evening concerts.
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Akce se koná za finančního přispění Ministerstva kultury ČR, Středočeského kraje,
Města Zruč nad Sázavou a Nadace Český hudební fond.
The Guitar Contest is organized with financial contribution of Ministry of Culture of the Czech Republic, Central Bohemia region,
municipal autority of Zruč nad Sázavou and the Czech Music Fund.

Děkujeme za finanční a hmotné dary sponzorům.
We would like to express many thanks for the finance (monetary) grants,
donations and other gifts to all our sponsors.

www.asmo.cz

Jiří Maryška - TREND
Agro Pertoltice a.s.

