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Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky pod záštitou Václava Hudečka 
IV. ročník, 2016 

 
   V termínu 18. – 20.března 2016 se uskuteční již IV. ročník Mezinárodní houslové 
soutěže PhDr. Josefa Micky pod záštitou Václava Hudečka. Projekt organizuje Tanja 
Classic s.r.o  a  Via musica ad beatum z.s. ve spolupráci s Gymnáziem a Hudební 
školou hl. m. Prahy.  
   Jedním z hlavních cílů soutěže je připomínání odkazu významného houslového 
pedagoga a zakladatele moderní české houslové metodiky PhDr. Josefa Micky. Účast 
v porotě opětovně přijali přímí Mickovi žáci V. Hudeček, který bude předsedou 
poroty,  J. Panocha ( primárius světově proslulého Panochova kvarteta ), P. Zejfart  
( člen světově proslulého Panochova kvarteta ).  
   Mimořádnou událostí pro IV. ročník je účast v porotě pana Davida Takeno, 
jednoho z nejvýznamnějších světových houslových pedagogů  a profesora  slavné 
Guildhall School of Music and Drama v Londýně. Osobnost pana profesora Takeno  
( který ve svém mládí m.j. studoval  v Praze u prof. Pekelského ) zásadním 
způsobem zvýšila prestiž celého projektu jak v tuzemském, tak zejména 
v mezinárodním měřítku. Dále v porotě zasednou  vynikající Pavel Kudelásek  
( primárius Apollon kvarteta ) a pan Jiří Fišer – oba pedagogové Pražské 
konzervatoře a  Gymnázia a Hudební školy Hlavního města Prahy. Vzhledem ke 
spolupráci s Českým rozhlasem byl do poroty jmenován významný hudební režisér 
Milan Puklický. 
   Jedním ze záměrů je její maximální vstřícnost zejména vůči všem soutěžícím, ale 
také vůči pedagogům a rodičům. Z tohoto důvodu jsme se také rozhodli stanovit 
podmínky tak, aby měl každý kandidát dostatek prostoru na výběr soutěžního 
repertoáru. Soutěž je vnímána jako přátelská, laskavá, nekonfliktní, ale s vysokými 
uměleckými nároky.  
  O tento projekt byl letos takový zájem, že jsme museli přihlášky v posledních dnech 
odmítat ( v souladu s pravidly ).  
   Počet přijatých účastníků jsme zastavili na konečných 74 kandidátech – 41 
kandidátů z ČR a 33 kandidátů ze zahraničí. Zastoupeny budou letos tyto státy: 
Ázerbájdžánská republika, Dánské království, Italská republika, Japonsko, Korejská republika, 
Maďarsko, Polská republika, Rakouská republika, Ruská federace, Slovenská republika, 
Slovinská republika, Spojené království, Spolková republika Německo, Španělské království, 
Turecká republika, Ukrajina a samozřejmě Česká republika.             
   Na slavnostním zahájení IV. ročníku 18.3. v 10:00 vystoupí Absolutní vítězka III. 
ročníku Pavla Tesařová a vynikající taiwanská houslistka Rose Hsien ( studentka 
prof. D. Takeno ), která se představí širšímu publiku ve spolupráci klavíristou 
Lukášem Klánským na závěr letošního IV. ročníku samostatným recitálem. Tento 
koncert, který se uskuteční 21.3. 2016 od 19:30 v kostele sv.Vavřince, Hellichova 18, 
Praha 1, je koncipován jako benefiční a výtěžek z dobrovolného vstupného bude 
věnován Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.  
Slavnostní vyhlášení hlavních cen a koncert vítězů se uskuteční 20.3.2016  ca ve 20:00 
v Koncertním sále Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy. 


