
Níže uvedené ceny mohou být uděleny v rámci IV. ročníku Mezinárodní houslové 
soutěže PhDr. Josefa Micky pod záštitou Václava Hudečka 

Below, please find all the prizes, which may be awarded in The Josef Micka 
International Violin Competition 2016 under the auspices of  Václav Hudeček 

 

 Mistrovský smyčec – Tomáš Koštejn – cena pro Absolutního vítěze soutěže 
Concert violin bow by Tomáš Koštejn - award for the overall winner of the 
competition 
 

 Poukaz na pobyt v hotelu Orea resort Sklář 7 nocí (****)                                             
pro Absolutního vítěze soutěže 
Voucher for the overall winner  of the competition to stay for 7 nights in 4* hotel 
Orea resort Sklář in the Czech Republic (Harrachov) 
 

 Cena Českého rozhlasu pro Absolutního vítěze - studiová nahrávka pro Český 
rozhlas 

      Recording session for the Czech Radio (for the overall winner of the competition) 
 

 Cena Parker pro Absolutního vítěze soutěže - luxusní plnicí pero 
Exceptional Parker Award for the overall winner of the competition (luxury 
fountain pen) 

 
 Cena pro Absolutního vítěze: Sólové vystoupení s orchestrem v rámci festivalu 

„Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2017“- léto 2016 
Prize for the overall winner of the competition: Solo performance with an orchestra 
at the International Music Festival in Kroměříž in summer 2017 
 

 České hudební nástroje - cena pro absolutního vítěze 
Vít Popp (České hudební nástroje): Prize for the owerall winner of the competition 

 
 Cena Parker pro oceněné kandidáty v každé kategorii 

Parker award: for all prize winners  
 

 Ocenění Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 (platba kurzovného na 
Akademii Václava Hudečka v Luhačovicích) 
Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 Award (payment of the violin 
masterclass at the Academy of  Václav Hudeček in Luhačovice) 



 České hudební nástroje: Voucher na nákup příslušenství pro oceněné kandidáty v 
každé kategorii 
Vít Popp( České hudební nástroje): voucher for violin accessories                                         
for all prize winners 

 
 Poukaz na pobyt v hotelu Orea resort Sklář(**** ) 2 noci ( každý 1. vítěz kategorie ) 

Voucher for the overall winner in each category to stay for 2 nights in 4 *hotel Orea 
resort Sklář in the Czech Republic (Harrachov) 
 

 Cena předsedy poroty pro nejúspěšnějšího českého účastníka v podobě vystoupení 
v rámci festivalu Svátky hudby Václava Hudečka  v sále Pražské konzervatoře 
22.3.2016 
Prize of the Chairman of the Jury for the most successful Czech competitor to 
perform at „The Václav Hudeček´s Prague Music Festival“ on 22.3.2016 in the 
Concert Hall of Prague Conservatoire 
 

 Cena PhDr. Josefa Micky: 3000.- CZK 
The PhDr. Josef Micka award: 3.000 CZK 

 
 Cena za nejlepší interpretaci Etudy PhDr. Josefa Micky: 1000,-CZK 

Award for the best interpretation of J. Micka´s Study: 1.000 CZK 
 

 Cena pro nejlepšího pedagoga: 2.000  CZK 
 Prize for the most successful Teacher/ Professor: 2.000 CZK 

 
 Cena pro nejúspěšnějšího českého kandidáta: 1000,- CZK 

Prize for the most successful Czech competitor: 1.000 CZK 
 

 Cena pro nejúspěšnějšího zahraničního kandidáta: 1000,- CZK 
Prize for the most successful Overseas  competitor: 1.000 CZK 

 
 Cena Via musica ad beatum z.s. 

            Award - Via musica ad beatum z.s. 
 

 Cena pro nejmladšího účastníka 
Award for the youngest competitor 


