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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 

vý znamnými vlastníky zručského panství byli Kolovrato-

vé, kteří zde sídlili téměř 200 let. Z jejich doby se dodnes 

v zá mec kém 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. Kale-

nicové 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 par kem. Již několik let se v létě v zámeckém areálu konají 

letní slavnosti, při nichž vystupuje také místní skupina his-

torického šermu Železní páni. V současné době se za pod po ry 

Středočeského kraje pracuje na zřízení stálé muzejní ex po zi ce 

v zámku. Letní prohlídky zámku vždy doplňují i za jí mavé 

výstavy. 

Z dalších významných historických památek je nutno jme-

no vat evangelický kostel z r. 1936, hřbitovní kapli sv. Jakuba 

Většího, kapličku sv. Josefa a památník obětem 1. a 2. světové 

války. 

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 sta-

dion, hřiště pro plážový volejbal aj. Celoročně je v provozu 

městská sportovní hala s posilovnou.

Sídlí zde několik menších fi rem i drobných podnikatelů. 

Velké naděje jsou vkládány v japonskou fi rmu ASMO, která 

zde nově začíná působit.

Th e oldest note about the town comes from 

1328 year, but the original settlement should be 

much older. First important line of descent own-

ers 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 

Ka le nicové rule and has been raised to the town 

in 1561. Zruč has got the heraldry, which is un-

changed till today. Th e original castle has been 

located near today’s castle. Today’s shape comes 

from the 1891, when the castle has been recon-

structed.

Zruč nad Sázavou town has its own symbols, 

as heraldry, town seal and fl ag – 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 Sep-

tember is town-visitation available, together with 

arising to castle tower and walking in town-park. 

Th ere are organized summer festivals for some 

years in castle side with exhibition of “Železní 

páni a jejich přátelé”, which is historical fenc-

ing group. In contemporaneous time the town is 

establishing the castle museum exposition. Th e 

summer season visits are always complemented 

by interesting expositions.

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 monu-

ment) of I. World War and II. World War.

During the season is open the info-center in 

the town, where information about the region, 

promotional goods and little souvenirs are avail-

able. Th ere is the public camping area Na Kou-

padle on Sázava’s riverside directly in the town, 

near there is also weekend houses area V Rákosí. 

Th ere are lots of possibilities for sport activities in 

Zruč. Th ere is tennis, hand ball and beech vol-

leyball ground there. Town sport hall with fi tness 

is open during all the year.

Th e work possibilities are in some small compa-

nies and at some entrepreneurs. Th e big chance will 

be for local employment Japanese company ASMO 

which is starting its production in this area.

ZRUČ NAD SÁZAVOUZRUČ NAD SÁZAVOU
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1. ročník Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2005 pořádá Základní umělecká škola 

ve Zruči nad Sázavou ve spo lupráci se SRPDŠ a s EGTA CZ, pod záštitou starosty města, za fi nančního přispění 

Města a Středočeského kraje.

Organized by Elementary art school (ZUŠ) in Zruč nad Sázavou in cooperation 

with School supporting fund (SRPDŠ) and with EGTA CZ, under the auspices 

of mayor of Zruč nad Sázavou, with fi nancial contribution of city Zruč and Central 

Bohemia Region.

Narodil se v r. 1957. Studoval na teplické konzervatoři u profesorů 

Václava Krahulíka, Václava Vítka a Stanislava Juřici. Od roku 1981 pů-

sobí na Základní umělecké škole ve Zruči n. S., v r. 2003 se stal je jím 

ředitelem. Během své pedagogické praxe získal četná uznání za vzor-

nou přípravu žáků na soutěž ve hře na kytaru. Bývá také členem porot 

různých kytarových soutěží. Žáci jeho třídy se pravidelně zú častňují 

všech kytarových soutěží, které jsou vyhlášeny v České republice a Slo -

venské 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 year 1957; he graduated from the classes of professors Václav Krahulík, Václav Vítek and Stan-

islav Juřica at the Conservatory in Teplice. He is teaching music at the Elementary art school (ZUŠ) in Zruč n. S. 

as from the year 1981. During his pedagogical involvement he received many tributes for his great preparation of 

students for the guitar competitions. He is also often in the jury of diff erent guitar competitions. Students of his 

guitar classes are present at all guitar competitions which are organized in Czech Republic and also in Slovakia. 

Based on the fact how successful the students from ZUS 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 

ře ditelem. Absolvent konzervatoře v Praze a Hochschule für Musik Franz Liszt ve Wei-

maru (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 činný ve Spolkové republice Německo (Bavorsko). Odborník na stavby 

mistrovských nástrojů. Publikoval články o kytarách a kytarářích, v roce 1988 předseda 

Jsem velmi potěšen, že naše městečko poprvé ve své historii přivítá účastníky Mezinárod-

ní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2005. Věřím, že kouzlo Zruče přinese soutěžícím 

dobrý tón a porotcům pěkné chvíle prožité v Posázaví. 

I am delghted that our little town can for the fi rst time in its history welcome the partci-

pants of Th e International Guitar Competition Zruč nad Sázavou 2005. I believe that the 

spirit of Zruč will bring a good tone to the contestants and nice moments spent in Posázaví 

to the jury.

 Mgr. Martin Hujer
 starosta města / lord of the city

Jiří FREML        (CZ) ŘEDITEL SOUTĚŽE / DIRECTOR OF THE COMPETITION

Jaroslav KORMUNDA
                                                  (CZ) PŘEDSEDA POROTY / CHAIRMAN OF THE JURY
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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 begin-

ners, 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.

Vystudoval Pražskou konzervatoř (1968 – 1974), následně pak Peda-

gogickou 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.

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 “Th e 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.

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 tří du 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 r. 1995 je konzultantkou hudebního školství I. a II. stup-

ně 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 uči tele a žáky. 

Je iniciátorkou a uměleckou ředitelkou mezinárodního hudebního festivalu „Spot-

kania Gitarowe“ (Kytarová setkání), která se v Sanoku konají od r. 1987. Vycho-

vala mnoho laureátů polských a mezinárodních kytarových soutěží. V r. 2000 se 

stala expertem Ministerstva národního vzdělávání a získala titul diplomovaného 

pedagoga. Za vynikající úspěchy ve výuce a výchově obdržela v r. 1994 cenu mini-

stra kultury a umění a v r. 2002 cenu ministra kultury, v r. 1992 cenu ředitele 

COPSA a v r. 1996 a 1999 cenu ředitele CEA a v r. 1996 cenu města Sanoka za kulturu a umění.

ČLENOVÉ POROTY / THE JURY

Václav KUČERA        (CZ)

Iwona BODZIAK        (PL)
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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 fi rst 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 educa-

tional 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 

qualifi ed 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). 

Studoval hru na kytaru na Konzervatoři v Žilině u prof. Dušana Le-

hotského, 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 me zinárodních 

soutěžích, zúčastnil se mezinárodních festivalů a mistrovských kur zů v Ma-

ďarsku, 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 fl étnou – J. Figura, ky-

tarové 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 festi-

valech 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.

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 fl ute – 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 fi ve 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. 

Ján LABANT        (SR)
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Narodil se v roce 1954. Studoval na teplické konzervatoři u profesorů Václava 

Krahulíka, Václava Vítka a Stanislava Juřici. Od roku 1980 působí ve Spolkové 

republice Německo na Bádenské konzervatoři v Karlsruhe. Bývá také členem po-

roty různých kytarových soutěží. Aktivně se zúčastnil mnoha kytarových kurzů, kde 

navštěvoval mistrovské třídy renomovaných pedagogů (S. Navasques, W. Kömmer-

ling, D. Kreidler, P. Pena). Jako sólista a v komorní hudbě v různých obsazeních 

koncertuje v Německu. Pořídil několik studiových nahrávek u SWF Baden Baden, 

SDR Stuttgart. 

He was born in year 1954. He graduated from the classes of professors Václav Krahulík, Václav Vítek and 

Stanislav Juřica. He is teaching at Germany at the Báden Conservatory in Karlsruhe as from the year 1980. He 

is also part of jury at diff erent guitar competitions. He was often involved at the many guitar courses, where he 

used to go to the master classes of the rename teachers (S.Navasquues, W.Kömmerling, P.Pena). As a lead player 

is often choose to play diff erent parts in Germany. He recorded some studio records in SWF Baden Baden, SDR 

Stuttgart.

Narodil se v roce 1969 v Chorvatsku, kde studoval kytaru na hudebním gymnáziu a sou-

kromě u předních chorvatských kytaristů Zorana Dukiče a Gorana Listeše. Už během své-

ho studia vystupoval v chorvatské televizi a na řadě koncertů a festivalů mladých umělců. 

V letech 1990 – 1994 studoval kytaru na HAMU v Praze ve třídě prof. Milana Zelenky. 

V roce 1994 studoval na Vysoké hudební škole ve Würzburgu (SRN). Spolupracuje a kon-

certuje s řadou českých i zahraničních špičkových umělců v Čechách i v zahraničí. Natáčel 

pro Českou televizi a vedl mistrovské kurzy v Chorvatsku. Natočil 2 CD. Od roku 2000 vyučuje hru na kytaru 

na konzervatoři v Teplicích.

He was born in 1969 in Croatia, where he studied the guitar play at the musical Grammar school and privately 

at some high importance Croatian guitar players Zoran Dukič and Goran Listeš. He also performs at the Croatian 

television and on many concerts and festivals of yang people, already during his study. He studied the guitar at the 

HAMU in Prague in years 1990 – 1994 in the classes of Professor Milan Zelenka. In the year 1994 he studied at the 

Musical University at Würzburg (SRN). He is involved and performs with many Czech and foreign musicians of 

high quality in Czech Republic and also abroad. He recorded for the Czech television and teaches at the master class-

es in Croatia. He recorded two CD. And from the year 2000 teaches the guitar play at the Conservatory of Teplice. 

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 kyta-

rové hry. Svou rozsáhlou publikační činností (Supraphon, Panton, Bärenreiter, Opus 

Print, H – Music Publishing, Press – Pygmalion ad.) vyplňuje meze ru v kytarové 

literatuře u nás. Od r. 1972 se pravidelně zúčastňuje jako porotce nej různějších kyta-

rových soutěží. Je jedním z hlavních organizátorů Kytarového festivalu v Mikulově.

Pavel SMETANA        (SRN)

Ozren MUTAK        (HR)

Stanislav JUŘICA        (CZ)
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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. Th anks to his publishing he is fi lling 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 diff erent guitar completions. He is on of the main 

organizers of the Guitar festival in Mikulov.

Soubor BOHEMIAN GUITAR OR-

CHESTRA pracuje od roku 2004 a bě-

hem roku své existence absolvoval řadu 

vystoupení v ČR. Jeho členy jsou stu-

denti a absolventi konzervatoří, převážně 

konzervatoře v Pardubicích a studenti 

zák ladních uměleckých škol v České 

re publice. Základní sestava souboru má 

pat náct členů, v rámci určitých projektů 

však spolu vystupuje až čtyřicet osm hrá-

čů. Orchestr se nespecializuje na žád né 

kon krétní období. V jeho reperto áru 

na lez neme úpravy renesančních a ba rok-

ních skladatelů (Praetorius, Attagnant, 

Vivaldi, Bach, Telemann aj.) stejně jako 

hudbu 20. století (Duarte, Koškin aj.), 

či latinskoamerické písně a tance. Sou-

bor využívá jak klasické kytary, tak i so-

pránové nástroje laděné o oktávu výše a basové nástroje laděné o oktávu níže než běžná klasická kytara. V basových 

partech vypomáhá jeden kontrabas. Tím se rozsah celého souboru zvětšil natolik, že je bez problémů možné hrát 

orchestrální hudbu (např. barokní nebo klasickou) v původním znění. Dirigentem a uměleckým vedoucím souboru 

je absolvent konzervatoře v Pardubicích v oboru klasická kytara a pedagog ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové 

Rostislav Coufal, který rovněž upravuje orchestrální skladby pro kytarové obsazení. Orchestr byl založen s úmyslem 

oživit předválečnou tradici kytarových a mandolinových spolků, které v České republice v té době v hojném počtu 

fungovaly. V současné době soubor navázal spolupráci s předním českým kytaristou a skladatelem Štěpánem Rakem, 

který souboru též věnoval několik svých skladeb.

Th e BOHEMIAN GUITAR ORCHESTRA is working as from 2004 and during of its one year existence they 

absolved so many performances in Czech Republic. Th e members are students and absolvent of Conservatories, 

mainly of Conservatory in Pardubice and students of Art Schools in Czech Republic. Th e main group has fi fteen 

players but in diff erent projects there are up to forty eight players performing. Th e orchestra does not specialize on 

any particular area. At their repertoire are adaptations of parts from Baroque and Rococo composers (Preatorius, 

Attangnant, Vivaldi, Bach, Telelmann …) there is also music from the 20the century (Duarte, Koškin …) and also 

songs and dances from Latin-America. Th e orchestra is using the classical guitar as well as soprano instruments 

tuned to the octave higher and base instruments tuned to the octave lower than the ordinary classical guitar. At 

the base parts, there is a help from the contrabass. Due to this fact there are a much bigger possibilities to play 

orchestra music without any problem (for instance: baroque and classical music) in original tune. Th e conductor 

of the orchestra and also the art director is Rostislav Coufal, who graduated from the Conservatory in Pardubice, 

hwere he studied classical guitar and he is also a teacher at the ZUŠ Na Střezině in Hradec Králové. Appart form 

this, he also adapts orchestra music for the guitar play. When the orchestra was established, the intend was to 

KONCERTUJÍCÍ UMĚLCI (HOSTÉ) / PERFORMING ARTISTS

Bohemian GUITAR ORCHESTRA        (CZ)
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revive the before the war tradition of guitar and mandolin groups, which were in Czech Republic at that time in 

a large numbers. At the moment the orchestra started the cooperation with Štěpán Rak the high quality guitar 

player and composer in Czech Republic, who also gave some of his compositions to the orchestra.

Bylo založeno v roce 2003. Jeho členové (Ďusi Burmeč, Anna 

Slezáková, Vlastimil Flajšingr) se poprvé sešli v souboru „Mora-

via Guitar Consort“, zaměřujícím se na interpreta ci renesanční 

a barokní hudby. Jako trio nyní ovšem hrají především hudbu 

soudobou. Mistrovské třídy u Alvara Pierriho a Pablo Márqueze 

byly důležitým povzbuzením v počátcích umělecké činnosti. 

V roce 2004 získalo Trio Folarte 2. cenu v Me zinárodní ky-

tarové soutěži v italské Gorizii (kategorie „Kytarová tria a kyta-

ra s jiným nástrojem“) a v letošním roce bylo na základě na-

hrávky vybráno k účasti v závěrečných kolech soutěže komorní 

hudby v Ósace v Japonsku.

Th e trio was established in 2003. Th e members (Ďusi Burmeč, Anna Slezáková, Vlastimil Flajšinger) fi rst met 

in the group “Moravia Guitar Consort”, which specialized in interpretation of Renaissance and Baroque music.

As a trio, they play mainly the music of this age. Th e master courses of Alvara Pierri and Pablo Márquez were 

very important on the beginning of the carrier. Th e Trio Folarte won a second price on the International Guitar 

competition in Italian Goriz (category “Guitar trios with another instrument” in the year 2004. And this year 

they have been chosen (based on their records) to participate at the competition of conventional music in the fi nal 

rounds in Osaka in Japan.

Narozen v roce 1969. Od mládí veden nedobrovolně k lásce k hudbě, která se později stala koníčkem a povo-

láním zároveň. Své hudební vzdělání získal na Konzervatoři v Kroměříži u Josefa Švédy a poté na AMU v Praze v ky-

tarové třídě doc. Milana Zelenky. V letech 1994 – 1999 působil profesionálně v instrumentální skupině JABLKOŇ, 

se kterou nahrál dvě CD – Machalaj a Písničky. Od roku 1999 spolupracuje s Jiřím Pavlicou. Jako člen hudební 

skupiny TALANT se podílel společně s Hradišťanem na nahrávce dvou CD – O Slunovratu a Mys Dobré naděje. 

Své kytarové obzory rozšiřuje účastí na mezinárodních kytarových kurzech.

He was born in the year 1969 at the Capricorn sign. From the early age was forced to love music and it became 

to be later on his hobby and profession.

He get his musical profession at the Conservatory of Kroměříž at the Professor Josef Švéda classes and after that 

at the AMU in Prague at the guitar classes of doc. Milan Zelenka. He was professionally involved at instrumental 

group JABLKOŇ in the years 1994 – 1999. As a member of the musical group TALANT he was involved together 

with Hradišťan at the recording of two CD – O Slunovratu and Mys Dobré naděje. 

He is extending his guitar know how thanks to taking a part at international competitions. 

Narozena 1983, na kytaru začala hrát v deseti letech pod vedením paní učitelky Ludmily Menšíkové a pana 

učitele Aloise Menšíka na ZUŠ v Uherském Hradišti. Nyní studuje 4. ročník Konzervatoře v Brně ve třídě prof. 

Vladislava Bláhy a 3. ročník Filosofi cké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor hudební věda. 

2002 – 1. cena v VII. kategorii kytarové soutěže ZUŠ ČR (Opava)

2004 – 1. cena ve II. kategorii soutěže konzervatoří ČR (České Budějovice) 

Trio FOLARTE        (CZ)

Ďusi BURMEČ 

Anna SLEZÁKOVÁ
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She was born in the year 1983; she started to play the guitar at the age of ten, under a guideline of teachers 

Ludmila Menšíková and Alois Menšík at ZUS in Uherské Hradiště. She is studying fourth year at the Conserva-

tory in Brno at the Professor Bláha and third year of PhilosophyCollege at the Masarykova University in Brno, the 

classes of the musical science. 

2002 – First price at VII. Category at the guitar competition ZUŠ CZ (Opava)

2004 – First price at II. Category at the competition of the Conservatories CZ (České Budějovice)

Narodil se v roce 1972 ve Zlíně, kde byl jeho prvním učitelem Jaromír Konečný. Během studia na Konzervatoři 

v Pardubicích ve třídě prof. Stanislava Juřici se aktivně zúčastnil mistrovských tříd, které vedli Roberto Aussel, 

Carlo Marchione a další. Kromě zájmu o komorní hudbu se věnuje též pedagogické činnosti.

He was born in the year 1972 at Zlín, where was his fi rst teacher Jaromír Konečný. During his study at the 

Conservatory in Pardubice at the classes of Professor Stanislav Juřica was involved at the master classes of Roberto 

Aussel, Carlo Marchione and others. Part from the chamber music he is also teaching.

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 Ku-

čery. Poté přešel na Konzervatoř v Pardubicích, kde absolvoval u prof. Petra Saidla. 

Nyní je studentem JAMU v Brně ve třídě prof. Martina Myslivečka a Vla dislava 

Bláhy. Během svých studií absolvoval mistrovské kurzy u Leo Brouwera, Pabla 

Marquéze, Th omase Müllera-Peringa, Costase Cotsiolise, Th omase Off ermanna 

a Jense Wagnera. V roce 2001 a 2003 byl pozván ke společnému účinkování na 

koncertech spolu s Lubomírem Brabcem. Jako sólista i komorní hráč (duo fl étna, 

kytara s Helenou Mochanovou) koncertuje a je zván na kytarové festivaly. Během 

svého hudebního života se zúčastnil mnoha mezinárodních soutěží, kde získal 

významná ocenění:

1996 2. cena, Mezinárodní kytarová soutěž Kutná Hora 96

1997 1. cena a laureát soutěže, Prague Junior Note 97 

1998 1. cena, Czechoslovak Trust, Londýn, Velká Británie

1999 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 2004

He was born at the year 1982 in Teplice. He started to play the guitar at the year 1990 at his father classes 

in ZUS at Zruč nad Szaviu. He studied the musical Grammar School of Jan Neruda in Prague at the year 

1996 – 2002 at the classes of Professor Václav Kučera. After which he went to the Conservatory in Pardubice to 

the classes of Petr Sadil. At the moment he is a student of the JAMU in Brno at the classes of Martin Mysliveček 

and Vladislav Bláha. During his study he was also involved at the master classes of Leo Brouwer, Pablo Marquez, 

Th omas Müller-Peiring, Costas Cotsiolis, Th omas Off ermann and Jense Wagner.

He was invited to participate at the concerts with Lubomír Brabec. As a solo and chamber player (duo fl ute and 

guitar with Helena Mochanová) play at the concerts and is invited to the festivals. During his musical carrier he 

has been at many international competitions, on which he won a lot of prices:

Vlastimil FLAJŠINGR

Matěj FREML        (CZ)
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1996 Second price, International guitar competition Kutná Hora 96

1997 First price and laureate of competition, Prague Junior Note 97

1998 First price, Czechoslovak Trust, London, Great Britain

1999 Second price, Gittarenwettbewer Anna-Amalia, Weimar, Germany

2002 Second price, Gittarenwettbewer AndréSegovia, Velbert, Germany

2003 Second price (fi rst price was not awarded), Guitar Art Festival, Belehrad, Serbia and Černa Hora

2004 Th ird price, Guitar Competition, Rust Austria

 First price and laureate of competition, Festival Ivan Ballú, Dolný Kubín, Slovakia

 First price and laureate of competition, International biennial Kutná Hora 2004

 

Narodila se v roce 1982 v Jaroměři. Začínala na ZUŠ ve Smiřicích pod 

vedením 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 Ru-

dolfi nu. O tři roky později, v roce 1997 byla vybrána v konkurzu a sólově 

vystoupila s Pražskou komorní fi lharmonií v Dvořákově síni Rudolfi na pod 

vedením dirigenta Jiřího Bělohlávka. V roce 1998 byla přijata na Konzervatoř 

v Pardubicích, kde studovala v letech 1998  2003 ve třídě Mgr. Jaromíra Höni-

ga. 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 fi nále stipendijní 

soutěže YAMAHA. Studium na konzervatoři ukončila na základě konkurzu 

úspěšným provedením „Koncertu G Dur W. A. Mozarta“ s Komorní fi lharmo-

nií Pardubice. V roce 2004 byla přijata ke studiu na Akademii múzických umění v Praze, kde v současné době 

stu duje I. ročník ve třídě doc. Radomíra Pivody. Aktivně koncertuje v dechovém kvintetu „FIATUS QUINTET“ 

(Talentinum 2000 ve Zlíně aj.). Kvinteto vydalo v roce 2003 své první CD (Bach, Mozart, Milhaud, Trojan). 

V ro ce 2002 se zúčastnila jako členka Wyszegradské fi lharmonie młodych turné po zemích Wyszegradské čtyřky. 

Od ro ku 1997 se každoročně účastní Mezinárodních hudebních kurzů v Horním Jelení. Spolu s kytaristou 

Matějem Fremlem (JAMU Brno) se věnují koncertní činnosti po celé ČR.

 

She was born 9. 11. 1982 in Jaroměř. Her musical incipience has been evolved at ZUŠ in Smiřice at Rostislav 

Radvan, where she has get fi rst experiences at concerts. As 11 years old she has been recommended to Prague 

Music School to Prof. Josef Jelínek, where she has been studying in 1994  1997 years. During her studying she 

has get 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 Rudolfi num 

Hall in Prague. Th ree years after, in 1997 she performed with Prague chamber philharmonics at Dvořák Hall in 

Rudolfi num with conductor Jiří Bělohlávek. In 1998 she has entred the Conservatory in Pardubice, where she has 

been studying in 1998  2003 years in Mgr. Jaromír Hönig class. During her studying she got Diploma in Conser-

vatories Competition in Teplice (in 2000), 1. price in exhibition YAMAHA (in 2001), 2. price in Conservatories 

Competition in Ostrava (2003) and in the same year she participated in fi nale of exhibition YAMAHA. She has 

been 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.). Th e quintet edited its fi rst CD in 2003 (Bach, Mozart, Milhaud, Trojan). In 2002 she participated 

as a member of “Wyszegradska fi lharmonie 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). 

Helena MOCHANOVÁ        (CZ)
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Bylo založeno roku 1995 na půdě Vysoké školy múzických umění 

v Bratislavě. Všichni členové kvarte ta (M. Slo bodník, M. Tomašovič, 

R. Kubrová, M. Krajčo) absolvovali VŠMU v Bra tislavě ve třídě prof. 

Jo ze fa Zsapka. Už během studia absolvovali množství mistrovských 

kur zů u renomovaných umělců a pedagogů (L. Brouwer, C. Cotsiolis, 

A. Gar ro bé, V. Mikulka, J. Panetsos, L. Walker …). Rovněž se úspěšně 

prezentovali na interpretačních soutěžích doma i v zahraničí, kde získa-

li několik významných ocenění (Česká republika, Francie, Portugalsko, 

Rakousko, Itálie). Kvar teto má v repertoáru nejen originální kom-

pozice, ale i vlastní úpravy děl autorů různých stylových období. 

Kvarteto úspěšně koncertuje v rámci festivalů po celém Slovensku 

(Bratislava, Banská Bystrica, Bardejov, Bojnice Kežmarok, Rimavská 

Sobota, Trna va). Soubor je pravidelným hostem významných mezinárodních festivalů v Čes ké republice, Řecku, 

Jugoslávii, Maďarsku, Rakousku, Severním Irsku a svůj recitál prezentoval v mnohých evropských metropolích, 

např. v Bělehradě, Madridu, Paříži a Vídni. V roce 2001 jako první slovenský soubor uvedlo Bratislavské kytarové 

kvarteto (se Státním komorním orchestrem Žilina) Concierto de Andaluz pro čtyři kytary a orchester Joaquina 

Rodriga. Kromě Slovenského roz hlasu, kde je Bratislavské kytarové kvarteto pravidelným hostem, se soubor také 

úspěšně prezentoval na britské rozhlasové stanici BBC. Členové Bratislavského kytarového kvarteta působí na Státní 

konzervatoři v Bratislavě, Konzervatoři v Topoľčanech a VŠMU v Bratislavě.

It was established at the Music University of Bratislava (VŠMU) in the year 1995. All members of the quartet 

(M. Slobodník, M. Tomašovič, R. Kubrová, M. Krajčo) are absolvent of VŠMU of Bratislava from the classes of 

Professor Jozefa Zsapku. During the study they wet to the master courses of rename artists and teachers (L. Brou-

wer, C. Cotsiolis, A. Garrobé, V. Mikulka, J. Panetsos, L. Walker). Th ey also very successfully presented themselves 

at the competitions for interpreters at home and abroad, where they wan many prices (Czech Republic, France, 

Portugal, Austria and Italy). Th e quartet plays original musical compositions but also adaptation of parts from 

many diff erent styles. Th e quarter has at many concerts at festival all over the Slovakia (Bratislava, Banská Bystrica, 

Bardejov, Bojnice Kežmarok, Rimavská Sobota, Trnava). Th e group is a regular guest at many important interna-

tional festivals in Czech Republic, Greece, Yugoslavia, Hungary, Austria, North Ireland and their recital presented 

at many famous European cities such as: Beograd, Madrid, Paris and Vienna. As a fi rst Slovakian Group the 

Bratislavské Gitarové Kvarteto opened (together with the National Chamber Orchestra of Žilina) the Concierto 

de Anduluz for four guitars and Orchestra of Joaquin Rodriag, at the year 2001. Part from the regular apperienc 

at the Slovakian Radiostation, the Bratislavské Gitarové Kvarteto was also a guest at the British radio station BBC, 

where they successfully presented their music. Th e members of the Bratislavské Gitarové Kvarteto are teaching at 

the National Conservatory at Bratislava and Conservatory of Topolčany and VŠMU of Bratislava.

Bratislavské GITAROVÉ KVARTETO        (SR)
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2. 6. 2005 / čtvrtek

12.00 – 17.00 hod. prezence a losování I., II., III. kategorie
 17.30 – 18.30 hod. večeře
   19.00 hod. slavnostní zahájení v Zrcadlovém sále zručského zámku 
   19.15 hod. koncert Bohemian guitar orchestra – EGTA CZ  
    (dirigent R.Coufal) v kostele Povýšení sv. Kříže

3. 6. 2005 / pátek

8.00 – 9.00 hod. snídaně 
 9.30 – 11.30 hod. soutěž I. kategorie (rok narození 1994 a mladší)
 12.00 – 13.30 hod. oběd
 14.00 – 17.00 hod. soutěž III. kategorie (rok narození 1990, 1991) – 1. kolo
 17.30 – 18.30 hod. večeře
   19.00 hod. vyhlášení výsledků soutěže I. kategorie a 1. kola  III. kategorie
    koncert kytarového tria Folarte (Ď. Burmeč, V. Flajšingr, A. Slezáková)
    v kostele Povýšení sv. Kříže
   20.15 hod. koncert Matěje Fremla (kytara) a Heleny Mochanové (flétna)                                
    v kostele Povýšení sv. Kříže

4. 6. 2005 / sobota

8.00 – 9.00 hod. snídaně
 9.30 – 11.30 hod. soutěž II. kategorie (rok narození 1993, 1992)
 12.00 – 13.30 hod. oběd
 14.00 – 16.30 hod. soutěž III. kategorie (rok narození 1990, 1991) – 2. kolo
 17.30 – 18.30 hod. večeře
   19.00 hod. závěrečný ceremoniál a koncert vítězů - Zrcadlový sál zručského zámku 
    (vyhlášení výsledků a předání cen) 
   20.30. hod. koncert Bratislavského kytarového kvarteta (M. Krajčo, R. Kubrová,   
    M. Tomašovič, M. Slobodník)

5. 6. 2005 / neděle

8.00 – 9.00 hod. snídaně
    odjezd – pokoje opustit do 10.00 hod.

Srdečně Vás zveme na všechny koncerty 
pořádané v rámci Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2005.

Cena vstupenky:  dospělí 70,- Kč      děti  20,- Kč

Mezinárodní kytarová soutěž 

ZRUČ NAD SÁZAVOU 2005
1. ročník

2. — 5. června 2005

HARMONOGRAM  SOUTĚŽE
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2nd June 2005 / Thursday

12.00 – 5.00 p.m. Presentation (Drawing lots - I., II., III. category)
 5.30 – 6.30 p.m. Dinner  
    7.00 p.m. Opening ceremony will take place in the Mirror hall of the Zruč castle  
    Concert of Bohemian guitar orchestra in the churche Povýšení sv. Kříže 
    (dirigent R. Coufal)

3rd June 2005 / Friday

8.00 – 9.00 a.m. Breakfast
 9.30 – 11.30 a.m. Competition  of the 1st category
 12.00 – 1.30 p.m. Lunch
 2.00 – 5.00 p.m. Competition of the 3rd category - 1st round
 5.30 – 6.30 p.m. Dinner
   7.00 p.m. Result will be announced 1st category and 3rd category - 1st round   
    Concert of  FOLARTE trio in the Churche Povýšení sv. Kříže 
   8.15 p.m. Concert of M. Freml and H. Mochanová in the Churche Povýšení sv. Kříže

4th June 2005 / Saturday

8.00 – 9.00 a.m. Breakfast
 9.30 – 11.30 a.m. Competition of the 2nd category
 12.00 – 1.30 p.m. Lunch
 2.00 – 4.30 p.m. Competition of the 3rd category - 2nd round 
 5.30 – 6. 30 p.m. Dinner
   7.00 p.m. Closing ceremony and concert given by the winners
    Result will be announced and prizes 
   8.30 p.m. Concert of the Bratislava Guitar guartet in the Zruč Castle
   9.30 p.m. Refreshment

5th June 2005 / Sunday

8.00 – 9.00 a.m. Breakfast 
    Departure - rooms must be left till 10 a.m.

We would like to welcome you to our concerts 
which are arranged within the International Guitar Competition in Zruč nd Sázavou 2005.

Ticket price:   70,- Kč,   children  20,- Kč

International Guitar Competition 

ZRUČ NAD SÁZAVOU 2005
1st year

2nd — 5th June 2005

BASIC TIME INDICATIONS
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KANDIDÁTI  1. ROČNÍKU VE HŘE NA KYTARU
PARTICIPANTS COURSE OF A GUITARPLAY COMPETITION

I. KATEGORIE / CATEGORY

Dabrowski Michal (1. 11. 1995) Polsko   Poland

Drahokoupil Jakub (6. 9. 1994) Česká republika  Czech Republic

Drahokoupil Matěj (6. 9. 1994) Česká republika  Czech Republic

Hejl David (8. 7. 1994)    Česká republika  Czech Republic

Chrzanová Lenka (3. 7. 1994)  Slovenská republika  Slovak Republic

Korzeniowska Maria  (24. 5. 1997) Polsko   Poland

Lejnarová Zuzana (29. 10. 1994) Česká republika  Czech Republik

Ligurská Blanka (4. 5. 1994)  Česká republika  Czech Republic

Matoušková Nikola (25. 10. 1995) Česká republika  Czech Republic

Matucha Tadeáš (4. 5. 1996)  Česká republika  Czech Republic

Richterová Jitka (13. 4. 1995)  Česká republika  Czech Republic

Sajfridová Zdeňka (27. 1. 1996) Česká republika  Czech Republic

Sochůrková Markéta (1. 9. 1995) Česká republika  Czech Republic

Viktorová Kristýna (3. 10. 1994) Česká republika  Czech Republic

Vonková Kristina (17. 2. 1994)  Česká republika  Czech Republic

II. KATEGORIE / CATEGORY

Bodziak Aleksandra (16. 12. 1993) Polsko   Poland

 Cízlová Kateřina (22. 1. 1993)  Česká republika  Czech Republic

Ebertová Tereza (22. 7. 1993)  Česká republika  Czech Republic

Ekl Adam (4. 3. 1993)    Česká republika  Czech Republic

Foltýnová Nikola  (5. 8. 1992)  Česká republika  Czech Republic

Golygin Ivan (13. 7. 1992)    Rusko   Russia

Hýlová Romana (17. 2. 1993)  Slovenská republika  Slovak Republic

Jirásková Veronika (30. 3. 1993) Česká republika  Czech Republic

Kossakowski Lukáš (13. 9. 1993) Česká republika  Czech Republic

Kowalewicz Jakub (24. 10. 1993) Polsko   Poland

Krajňanský Vojtěch (10. 12. 1993) Česká republika  Czech Republik

Krušina Patrik (17. 4. 1993)  Česká republika  Czech Republic

Luksíková Tereza (20. 5. 1993) Česká republika  Czech republic

Trojanová Radka  (12. 4. 1993) Česká republika  Czech Republic

Vašků Petr (11. 2. 1993)   Česká republika  Czech Republic  
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III. KATEGORIE / CATEGORY

Byvaltseva Elena (8. 12. 1990)        Rusko   Russia

Černý Radek (29. 6. 1993)         Česká republika  Czech Republic

Dzedusenka Ihar (7. 5. 1990)         Bělorusko   Belorus

Feige Miroslav (29. 3. 1991)         Česká republika              Czech Republic

Holcová Sandra (3. 7. 1990)         Česká republika              Czech Republic

Jedlička Michal (7. 11. 1991)         Česká republika      Czech Republic

Knápek Šimon (4. 6. 1990)         Česká republika   Czech Republic

Kovalčíková Eva (1. 5. 1990)         Slovenská republika    Slovak Republic

Lenhartová Eliška (25. 2. 1990)         Česká republika  Czech Republic

Menčíková Lenka  (18. 8. 1990)         Česká republika  Czech Republic

Novotný Martin (5. 1. 1990)          Česká republika      Czech Republic

Priesterová Barbora (9. 1. 1990)         Česká republika  Czech Republic

Vavřinová Markéta (18. 8. 1990)           Česká republika  Czech Republic

Voráč Ondřej Timotej (11. 12. 1990)     Česká republika  Czech Republic

Vukliševičová Nikola (6. 11. 1990)       Česká republika  Czech Republic

Žák Matěj (16. 2. 1991)           Česká republika             Czech Republic

Jiří Freml  ředitel soutěže
    604 336 729

Roman Herák  tajemník soutěže
    736 682 210

Základní umělecká škola
 Na Pohoří 575 
 285 22  Zruč nad Sázavou
tel./fax: 327 531 332
 http://zus.zruc.info
 e-mail: zus@zruc.info

Ko
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V době konání soutěže 3.  4. června 2005 bude v prostorách zručského zámku 

zajištěn prodej notových materiálů hudebního nakladatelství EBP 

a prodejní výstava kytarových  pevných pouzder  IKA.

During the competition from: 03. till 04. 06. 2005 there will be also a sale of the music materials 

from the edition EBP and sale exhibition of strong cases for the guitar IKA  at the premises of the Zruč castle.   

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, sponsor of  the fi rst year of the International Guitar Competition in Zruč nad Sázavou 

2005. He is one of the most important makers of the guitars not only at Czech Republic also in whole middle of 

Europe. His instruments are used by many important Czech players (Petr Saidl) and from international players 

there is for example Costas Cotsiolis. A lot of instruments are in Poland, Hungary and also in USA.  

 

Srdečně Vás zveme na všechny koncerty 

pořádané v rámci Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2005.

We would like to welcome you to our concerts 

which are arranged within the International Guitar Competition 

in Zruč nad Sázavou 2005.

 Akce se koná za fi nančního přispění  města Zruč nad Sázavou a Středočeského kraje.

 Th e event take place thanks to fi nancial contribution of town Zruč nad Sázavou 

 and Center of Czech Republic region. 
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Poděkování patří P. MgA. Mgr. Jaroslavu Konečnému, 
faráři ve Zruči nad Sázavou  za  poskytnutí prostor kostela 
Povýšení sv. Kříže ke konání večerních koncertů.

Th e 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  rise of Holy Cross for the evening concerts.





www.asmo.cz

Pouzdra 
pro hudební 
nástroje

www.ika.zrns.cz

www.llpgroup.com

DĚKUJEME ZA FINANČNÍ A HMOTNÉ DARY SPONZORŮM:

Hudební nástroje K – music Nymburk, Agro Pertoltice a.s, Jan Jelínek – stavebnictví, 
Karel Kačerovský – Papírnictví, Zručská stavební s.r.o., Oční optika – Svatava Maryšková,

M M – Systém M. Myšička, Caesar Crystal – Josefodol, Janatová – Potraviny SÁZAVANKA, 
Josef Černý „obuv-hračky-papírnictví“


