
Ústřední umělecká rada ve spolupráci  
se Základní uměleckou školou Jana Hanuše, Praha 6 vyhlašuje 

II. HARFOVOU SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU 

ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL 
 

Termín a místo konání přehlídky: 11. – 12. 6. 2021, ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6 
 

Organizátor soutěžní přehlídky:  

ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B, 169 00 Praha 6 - Břevnov 

Ředitel školy: Miloslav Tengler, tel.: 721 011 725,  e-mail: tengler@zuspraha6.net 

Kontaktní osoba: MgA. Stanislava Bradová, tel.: 604 277 522, e-mail: bradova@zuspraha6.net 

Předsedkyně harfové sekce ÚUR:  

MgA. Vendulka Vaňková, tel.: 777037429, e-mail: vankova@zuspraha6.net 
 

Věkové kategorie a soutěžní limity: 
 

1. kat. narození v roce 2013 a mladší 2 - 3 min 

2. kat. narození 2011, 2012 2 - 4 min 

3. kat. narození 2009, 2010 3 - 5 min 

4. kat. narození 2007, 2008 4 - 6 min 

5. kat. narození 2005, 2006 5 - 7 min 

6. kat. narození 2002, 2003, 2004 6 - 8 min 

7. kat. narození 1999, 2000, 2001 7 - 10 min. 

8. kat. narození 1996,1997,1998 7- 10 min. 
 

1. kategorie bude soutěžit pouze na háčkové harfě a od 2. kategorie je možno hrát též na harfu 

pedálovou. Kategorie budou podle typu harf rozděleny na a) a b).  K dispozici budou háčkové harfy 

dvou velikostí a dvě harfy pedálové (40. a 47. strun).  Soutěžící mohou hrát rovněž na vlastní nástroj. 
 
 

Časový limit: respektování dolní hranice časového limitu je podmínkou. Dosažení horní hranice 

časového limitu není povinností. Při překročení časového limitu má porota právo soutěžní 

vystoupení přerušit. Toto přerušení nemá vliv na celkové hodnocení soutěžního výkonu. 
 

Soutěžní repertoár v 1. a 2. kategorii může být libovolný v rámci určeného časového limitu a od 

3. kategorie musí být složen minimálně ze 2 skladeb výrazně odlišných slohových období, 

doporučuje se volit skladby kontrastního charakteru.  
 

Nejsou povoleny skladby s doprovodem druhého nástroje, naopak povoleny jsou úpravy skladeb 

klavírních, cembalových nebo kytarových. Na vyžádání poroty soutěžící předloží notový materiál 

interpretova-ných skladeb. Hra zpaměti je podmínkou ve všech kategoriích.  
 

Kritéria hodnocení: ve všech kategoriích bude pětičlenná soutěžní  porota posuzovat výběr, 

kvalitu a stylovost provedení skladeb. Soutěž se bude řídit Organizačním řádem soutěží a přehlídek 

žáků ZUŠ a Manuálem hodnocení. Vždy bezprostředně po skončení dopoledního a odpoledního 

soutěžního bloku proběhne vyhlášení výsledků a následně seminář s porotou. 
 

Uzávěrka elektronických přihlášek, které najdete na www.zuspraha6.net pod záložkou harfová 

přehlídka bude 16. dubna, kdy se rovněž rozhodne, bude-li soutěž organizována prezenčně nebo 

formou zaslaných nahrávek. 
 

Příspěvek na uspořádání přehlídky ve výši 800,- Kč, který bude použit na organizační zajištění 

soutěže, pošlete na účet 4332061/0100 pod variabilním symbolem 062021, ve zprávě pro příjemce 

uveďte jméno soutěžícího, a doklad o zaplacení přiložte do přihlášky. Vyúčtování přehlídky bude 

provedeno po jejím skončení a případné přeplatky budou účastníkům vráceny. 
 

Odesláním přihlášky poskytujete souhlas se zveřejněním jména soutěžícího, učitele a případného 

obrazového a zvukového materiálu. 
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