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XIV. ORGANUM REGIUM
Informace pro účinkující

Záštitu nad XIV. ročníkem převzali  1. náměstek 
hejtmana  Pardubického kraje Roman Línek, člen Rady 
Pardubického kraje za oblast školství Josef Kozel, ředitel Komorní 
filharmonie Pardubice a  poslanec Parlamentu České republiky 
Pavel Svoboda  a  poslanec Parlamentu České republiky Marek 
Výborný.

Soutěž finančně a  organizačně podporuje Nezávislý spolek 
Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách.

Kontakt na pořadatele:

BcA. Vladimír Krejčí
organizační záležitosti

e-mail: vladimir.krejci@zuspardubice.cz
tel.: +420 603 385 156

MgA. Jakub Pikla
v případě nedostupnosti výše uvedeného

tel.: +420 720 236 452

MgA. Radka Piskačová
umělecký dohled, kontrola programu

e-mail: radka.piskacova@zuspardubice.cz
tel.: +420 775 339 909

Kontaky na službu během registrací:

Sobota 26.3. (dopoledne/odpoledne)
Gabriela Královcová, tel. 734 281 394

Ludiše Jíchová, tel. 721 701 237

Neděle 27.3. (dopoledne/odpoledne)
Radka Piskačová, tel. 775 339 909
Ondřej Hromádko, tel. 608 150 770
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ORGANUM REGIUM Časový harmonogram

Kategoie Juniori
Čtvrtek 31. března od 9 hodin

Malý sál Domu hudby

Rámcový harmonogram:

1. soutěžní blok
09.20 - 10.40

Přestávka
10.40 - 11.00

2. soutěžní blok
11.00 - 12.20

Přestávka na oběd
12.20 - 14.00

3. soutěžní blok
14.00 - 15.40

Přestávka
15.40 - 16.00

4. soutěžní blok
16.00 - 17.00

Porada poroty
17.00 - 17.30

Vyhlášení výsledků
17.30 - 17.45

Kategorie Virtuosi
Pátek 1. dubna od 10 hodin
Sukova síň Domu hudby

Rámcový harmonogram:

1. soutěžní blok
10.00 - 11.00

Přestávka
11.00 - 11.30

2. soutěžní blok
11.30 - 12.30

Přestávka na oběd
12.30 - 14.00

3. soutěžní blok
14.00 - 15.30

Porada poroty
15.30 - 16.00

Vyhlášení výsledků
16.00 - 16.15

Další informace & FAQ

XIV. ročník soutěžní přehlídky ORGANUM REGIUM
Časový harmonogram XIV. ročníku

XIV. ročník soutěžní přehlídky ORGANUM REGIUM
Další informace & FAQ

Informace o stravování a ubytování:

Pořadatel účastníkům nezajišťuje ubytování ani  stravu. V 
blízkosti místa konání se nachází více restaurací, kde je možné se 
naobědvat, např. Bohémská hospoda, čínská restaurace U Bílého 
Koníčka  nebo Potrefená Husa. Z kaváren můžeme doporučit 
Bakla café v blízkosti Pernštýnského náměstí nebo kavárnu Nota v 
budově Domu hudby.

Ubytovat se je možné např. v pensionu Austria, v prostorách 
Univerzity Pardubice nebo v Hotelu 100.

Odpovědi na často kladené dotazy:

• Účastníci by měli být přítomni nejméně 30 minut před 
předpokládaným časem výstupu. Časy výstupů jsou 
přibližné a mohou se lišit v řádech minut. 

• Výsledné pořadí skladeb soutěžící předloží nejpozději v 
den konání přehlídky. Povinná skladba není v programu 
uvedena. 

• Part hráče na zvon v povinné skladbě J. 
Ryanta Dřízala zajišťuje pořadatel. 

• Povinnou skladbu v kategorii Virtuosi zařaďte v programu dle 
vašich potřeb. Hráč na zvon bude přítomen po celou dobu 
přehlídky. 

• V pauzách mezi bloky a před začátkem soutěžního dne bude 
po předešlé domluvě prostor pro akustickou zkoušku v sále. 

• Pořadatel soutěže nezajišťuje účastníkům registrátora. 

• Za žáka zodpovídá vysílající ZUŠ. Přítomnost 
pedagogického dozoru na registrační a akustické zkoušce 
je nezbytná.

ORGANUM REGIUM (lat. královský nástroj) je 
přehlídka  neprofesionálních varhaníků, která byla  původně 
soutěží žáků základních uměleckých škol se studijním 
zaměřením hra na varhany.

Naším hlavním cílem bylo již od prvopočátků umožnit 
žákům varhanního oboru i  jejich učitelům vzájemné setkání, 
při  kterém mohou porovnat výsledky své práce, vyměnit 
si zkušenosti a navázat nové kontakty. Vystoupení na přehlídce 
hodnotí 5 členná odborná porota. Přehlídka  je rozdělena  do 
dvou kategorií (JUNIORI  a  VIRTUOSI) na  základě vymezení 
náročnosti repertoáru, aby se mohli zúčastnit i méně zkušení žáci.

Zkušební „nultý“ ročník se konal v roce 2001. Před odbornou 
porotou i  veřejností tehdy v kostele sv. Bartoloměje 
vystoupili  žáci  dvou pardubických ZUŠ. Postupně jsme 
rozšiřovali nabídku účasti zájemcům z okolních krajů a od roku 
2005 byla soutěž otevřena žákům základních uměleckých škol z 
celé ČR. Od roku 2021 je ZUŠ Pardubice – Polabiny vlastníkem 
ochranné známky ORGANUM REGIUM.

Datum a místo konání XIV. ročníku ORGANUM REGIUM:

31. března a 1. dubna 2022
Dům hudby, Sukova třída 1260, 530 03 Pardubice



Prostor k rozehrání
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Z důvodu nedostatku tříd k rozehrání v místě soutěže v dopoledních 
hodinách, budou dostupné také prostory v budově ZUŠ na adrese 
Lonkova 510, Pardubice-Polabiny. Kromě klavírů zde jsou k 
dispozici také varhany Eminent.
Máte-li o tuto možnost zájem, kontaktujte prosím paní Radku 
Piskačovou, která Vám sdělí více informací k nástroji a zapíše Vás 
do harmonogramu.

Jak se k nám z místa soutěže dostanete?

Pěsky volným tempem za 20 minut přes park, nebo...

... trolejbusem, který jede jednou za 30 minut ze zastávky naproti 
Domu hudby
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