
     
 

V dubnovém vydání jsem Vás informovala o úspěších našich žáků v okresních kolech soutěží, 
vyhlášených MŠMT. Všichni žáci, kteří postoupili do krajských kol, získali pro naši školu 
velmi cenná umístění. 
 
Natálie Indruchová ve hře na housle (ze třídy H. Indruchové)                                    2. místo 
Antonín Míra ve hře na kytaru (ze třídy J. Lesňáka)                                                    3. místo 
Adam Rozbroj ve hře na kytaru (ze třídy J. Kolesára)                                                 3. místo 
Klára Juřeníková, Cassey Long, Jiří Vašátko, kytarové trio (ze třídy J. Kolesára)      2. místo 
 
Blahopřejeme! 
 
Ráda bych Vás pozvala na další akce naší školy, kterých se však můžete zúčastnit nejen jako 
posluchači, ale zapojit se i aktivně. 
První z nich je Koncert ke Dni matek, který se uskuteční v úterý 9. května v 16.30 v Husově 
sboru a jehož součástí bude opět i vystoupení sboru učitelů, rodičů a příznivců školy. Milí 
rodiče, nenechejte nás v tom a přijďte nám svým hlasem pomoci. Zkoušky jsou naplánovány 
na 11. dubna v 16.30, 18. dubna v 17.30, 25. dubna v 17.30 a 27. dubna v 17.30 v koncertním 
sále ZUŠ.  
Další již tradiční akcí je XIV. ročník pěvecké soutěže Rychvaldský slavík, která proběhne 
v úterý 6. června v 15.30 v ZUŠ Rychvald. Prezence soutěžících bude v 15:00 v komorním 
sále školy. 
Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích: 
 

I. kategorie: do 8 let 
II. kategorie:  8 - 12 let 
III. kategorie: 13 - 18 let 
IV. kategorie: dospělí nad 18 let bez omezení horní věkové hranice 

 
Přihlášky jsou k dispozici v ZUŠ Rychvald a na webových stránkách školy 
www.zusrychvald.cz.  
Další informace Vám poskytneme v ZUŠ Rychvald na tel. 596 546 318 nebo 
na tel. 734 417 613 (Mgr. L. Černíková). 
Přihlášky doručte nejpozději do 31. 5. 2017 na sekretariát školy, elektronicky 
na zusrychvald@volny.cz nebo zašlete na adresu ZUŠ Rychvald, Orlovská 495, 
735 32 Rychvald. 
Soutěž je určena všem těm, kteří si rádi zazpívají a najdou odvahu své umění předvést před 
veřejností a porotou.  
Srdečně Vás zvu. 
 
Vlasta Matonogová 
ředitelka ZUŠ 
 
 

 


