
 

 

 
 

 

Propozice 
 
 
 

Kurz A) 
Cena pro aktivní i pasivní účastníky na celý festival je 900 Kč. 

Poplatek zahrnuje: 
* náslechy u všech lektorů 
* možnost účasti v kytarovém orchestru -  um. vedoucí Rostislav Coufal 
* vstup na výstavu a přednášku - Ing. Václav Hornych –  
"Stavba klasické kytary a výběr vhodného nástroje" (přednáška v rámci DVPP) 
* vstup na všechny koncerty 
 

Kurz B) 
Cena pro aktivní účastníky na celý festival je 1400 Kč. 

Poplatek zahrnuje: 
* 2 individuální lekce u vybraných lektorů 
* náslechy u všech lektorů 
* možnost účasti v kytarovém orchestru  - um. vedoucí Rostislav Coufal 
* vstup na výstavu a přednášku -  Ing. Václav Hornych –  
"Stavba klasické kytary a výběr vhodného nástroje" (přednáška v rámci DVPP) 
* vstup na všechny koncerty 
 
Jednodenní vstup na festival - 500Kč 
Vstupné pouze na koncert - 100Kč* 
 
Pokyny k platbě:  
Převodem na č. účtu 214 513 442/0300  
v. symbol - datum narození účastníka kurzů ve formátu DDMMRRRR  
s. symbol - 5555 
do zprávy příjemci zadejte jméno a příjmení účastníka kurzů, velmi nám tím usnadníte 

identifikaci platby ☺ 
 

!!! Přihlášky a platby do 8. 10. 2017 !!! 
 
 
 
* v prodeji na místě, možnost rezervace emailem na info@zustsviny.cz vždy do 20:00 hod. předcházejícího 
dne koncertu; nutno vyzvednout nejdéle 30 minut před začátkem koncertu. 



 

 

Doporučené ubytování:   

internát SOŠ - 200Kč/os/noc (omezený počet), p. Štangl 607 871 413 
Penzion U Duhy, tel. 777 567 447  
Hotel Atos, tel. 386 321 411 

 
 
Doporučené stravování:  

Restaurace Junior 
Pizzerie – náměstí 
Staročeská restaurace  
 

 
 
 

Harmonogram 
festivalu 
 
 
Čtvrtek 26. 10.  

 9:00 – 12:00  prezentace účastníků   SOŠ  
13:00 – 16:00  orchestr     SOŠ 
17:00   výstava a přednáška Ing. Václav Hornych  SOŠ 

 
Pátek 27. 10.  

 9:00 – 12:00  Masterclass (Patrick Vacík, Matěj Freml)  ZUŠ 
13:00 – 16:00    orchestr     SOŠ 

 18:00   recitál OZREN MUTAK 
     Kostel Nanebevzetí P. Marie v T. Svinech 

 
Sobota 28. 10. 

 9:00 – 12:00  Masterclass (Ozren Mutak; dle domluvy) ZUŠ 
13:00 – 16:00  orchestr     SOŠ 

 18:00   koncert  duo SIEMPRE NUEVO (Matěj Freml, Patrick Vacík) 
     Kostel Nanebevzetí P. Marie v T. Svinech 
 
Neděle 29. 10. 

11:00   ZÁVĚREČNÉ MATINÉ   
koncert účastníků festivalu, úspěšných žáků umístěných na soutěžích, 

 kytarového orchestru pod um. vedením Rostislava Coufala  
 Kulturní dům TS 

 
 

Kontakt: 
tel.: 731 418 323, 380 120 540, e-mail: info@zustsviny.cz 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


