
PŘIHLÁŠKA  
k 25. ročníku Heranovy violoncellové soutěže 

10. 4. – 13. 4. 2019 Ústí nad Orlicí, Česká republika  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 
Jméno a příjmení soutěžícího 

Datum narození  

Adresa bydliště  

PSČ        e-mail: 

Název a adresa hudebního učiliště  

Jméno a příjmení učitele  

Jméno a příjmení klavírního doprovazeče  

Přihlašuji se do ...............kategorie soutěže 

Název skladeb volného programu   Skladatel 

Doba trvání, minut  

Souhlasím s pořizováním živého přenosu vystoupení soutěžícího z jednotlivých částí 25. ročníku 
Heranovy violoncellové soutěže a jeho umístěním a následným uchováním, a to prostřednictvím služby 
YouTube na kanálu města Ústí nad Orlicí www.youtube.com/mestouo.    

Souhlasím se zpracováním osobních údajů soutěžícího správcem - Klubcentrum, IČO 00485195, se 
sídlem Lochmanova 1400, Ústí nad Orlicí, pro účely pořádání, organizování a vyhodnocení 25. ročníku 
Heranovy violoncellové soutěže. 
Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, datum 
narození, adresa bydliště, e-mailová adresa. 
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

Podpis učitele, příp. razítko školy                                                                Podpisy rodičů 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Upozornění: Přihlášku vyplňte ve všech rubrikách čitelně. Nedostatečně vyplněné nebo nečitelné 
přihlášky budou vráceny! Rozhodujícím datem pro přijetí přihlášky je podací razítko pošty.  
Přihlášky zasílejte na adresu :  
KLUBCENTRUM,  Lochmanova 1 400,  562 01  Ústí nad Orlicí, fiedler@klubcentrum.cz  
Účastnický poplatek pro účastníky z České republiky činí 800,- Kč a je nevratný.  
Poplatek je nutné uhradit na konto u České spořitelny nejpozději do 28. února 2019.  
č. ú.: 1320170329/0800, VS 332 

Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje 
25. ročník Heranovy violoncellové soutěže, Ústí nad Orlicí, Česká republika 



Termín konání: 10. - 13. dubna 2019 

Soutěžní podmínky podle organizačního řádu HVS 
●   I. kategorie: rok narození  2009 a mladší 
●  II. kategorie: rok narození 2008 – 2007 
● III. kategorie: rok narození 2006 – 2005 
● IV. kategorie: rok narození 2004 - 2003 

Povinné skladby 
1. kategorie (jednokolová), rok narození 2009 a mladší: 
Bohuslav Martinů: Miniaturní suita č. 3 
+ volitelný program. 
Vše dohromady v celkové délce do 8 minut. 
  
2. kategorie (dvoukolová), rok narození 2008 a 2007: 
Antonín Kraft: Divertimento in A  
+ výběr jedné z etud - Sebastian Lee č. 1, 2, 3 
2. kolo: volitelný program do 10 minut 
  
3. kategorie (dvoukolová), rok narození 2006 a 2005: 
Josef Mysliveček: Sonáta G dur (Státní hudební vydavatelství Moskva 1960) 
+ výběr jedné z etud - Sebastian Lee č. 9, 10, 11 
2. kolo: volitelný program do 15 minut 
  
4. kategorie (dvoukolová), rok narození 2004 a 2003: 
Bohuslav Martinů: 1. věta ze Sonáty č. 3 (Bärenreiter Praha, č. H 7893) 
+ výběr jedné z etud - Sebastian Lee č. 19, 20, 21 
2. kolo: volitelný program do 20 minut. 

Vyhlašovatel nezajišťuje klavírní doprovod! 

Při veřejné produkci je hra z kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s 
autorským zákonem a s obchodními právy nakladatele a interpret na sebe přebírá 
veškerou zodpovědnost za případné právní sankce. 

Držitelé cen jsou povinni převzít svoji cenu na závěrečném koncertě vítězů, jehož součástí je 
slavnostní předávání cen.  
Kontakt:  
Klubcentrum 
Lochmanova 1400 
562 01  Ústí nad Orlicí 
Tomáš Fiedler – telefon: +420 736 413 530, fiedler@klubcentrum, www.hvsuo.cz

mailto:fiedler@klubcentrum

