
Ohlédnutí za 4. ročníkem „Mezinárodní kytarové soutěže 

Zruč nad Sázavou 2012“ 

Ve dnech 14. – 17. června se uskutečnil očekávaný 4. ročník „Mezinárodní kytarové 
soutěže Zruč nad Sázavou 2012“. Kytarové klání pořádala naše základní umělecká škola ve 
spolupráci s EGTA CZ, pod záštitou starosty města Mgr. Martina Hujera a za finančního 
přispění Ministerstva kultury ČR, Fondu hejtmana Středočeského kraje, Nadace život umělce, 
Hudební nadace OSA, Nadace Český hudební fond, Lípa pro venkov o.s. a Města Zruč nad 
Sázavou.  

Účastníci soutěže z různých koutů Evropy se na místo sjížděli již od časných ranních 
hodin. Prostory budovy I. ZŠ a ZUŠ byly vytíženy od rána do večera. Sál školy ladil se 
sváteční atmosférou i skvělými výkony mladých kytaristů. V době konání soutěže probíhala 
prodejní výstava firmy GUITAR CENTRE a návštěvníci si také mohli prohlédnout nástroje 
mistra kytaráře pana Richarda Hruše. Této významné události se zúčastnilo celkem 57 
mladých kytaristů, kteří soutěžili ve čtyřech kategoriích podle věku. Nejsilněji byla obsazena 
kategorie třetí, do čtrnácti let, kde soutěžilo 18 kytaristů. 

Soutěž nese přívlastek „mezinárodní“ vskutku právem. Ze Slovenské republiky 
zahrálo sedm soutěžících, z  Rakouska tři, z Polska jeden a z Německa pět. O výsledcích 
rozhodovala porota v této sestavě: Petr Saidl (ČR), Martin Krajčo (SR), Matěj Freml (ČR), 
Ozren Mutak (HR), Patrick Vacík (SRN) a předseda poroty Štěpán Rak (ČR). Soutěž 
probíhala od čtvrtka do soboty v sále budovy základní umělecké školy a byla přístupná 
veřejnosti. Zručští občané však navštěvovali především večerní koncerty v  Zrcadlovém sále 
zručského zámku a v kostele Povýšení sv. Kříže. 

Díky podpoře partnerů soutěže a hlavně zásluhou kolektivu ZUŠ měla tato akce 
vysokou úroveň a vše probíhalo podle stanoveného harmonogramu. Odměnou za vynaložené 
úsilí byla pochvalná slova hostů i výkony samotných umělců večerních koncertů. Polský 
kytarista Grygier Andrzej (Panstwowa Szkola muzycna, Leszno) se stal nakonec absolutním 
vítězem - laureátem soutěže - a převzal z rukou Petra Matouška, mistra kytaráře, nástroj 
v hodnotě 3 000 EUR. 

Poděkování patří představitelům Města Zruč nad Sázavou za poskytnutí prostor 
zručského zámku a panu faráři Jaroslavu Szeraszewskimu za využití kostela Povýšení sv. 
Kříže ke konání večerních koncertů. Děkuji také paní ředitelce Mgr. Ivě Staré za možnost 
využívání pavilonu I. ZŠ a kuchařkám školní jídelny za přípravu výborného jídla pro 
účastníky soutěže. Dále děkuji panu Ing. Romanu Výbornému za zajištění ubytování pro 
členy poroty. Poděkování patří samozřejmě všem partnerům, kteří přispěli finančními i 
věcnými dary pro vítěze soutěže jednotlivých kategorií. 
                                                                                                                            

      
  

1) slavnostní zahájení 4. ročníku „Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2012“ ve 
zručském zámku (Zrcadlový sál) 

 
2) ceny pro vítěze „MKS Zruč nad Sázavou 2012“ 



            
 

3) koncert Elišky Lenhartové a Marie Cendelínové v Zrcadlovém sále zručského zámku                    
 

 

                              
 

    4) koncert kytarového dua Siempre Nuevo se sopranistkou Barborou Poláčkovou v kostele   
            Povýšení sv. Kříže 

 

     
 
6) koncert Martina Krajča v kostele Povýšení sv. Kříže                  7) členové poroty MKS 2012 
 
 



 
 

                
 

 

7) prodejní výstava firmy Pavla Vitáčka „GUITAR CENTRE“        8) účastníci kytarové soutěže 
 

 
 
 

9) Laureát „Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2012“  
 
 

Grygier Andrzej - Polsko 
 

(Panstwowa Szkola muzycna, Leszno) 
 


