
 

 
Jedním z hlavních předmětů činnosti Základní umělecké školy Rychvald, vymezeným 
zřizovací listinou, je příprava žáků pro vzdělávání ve středních uměleckých školách nebo 
na konzervatoři. Naše škola každoročně pořádá koncerty úspěšných mladých umělců, 
studujících na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, aby se naši žáci a jejich rodiče 
seznámili s tím, co všechno by případné zájemce o studium na této umělecké škole 
čekalo. 
Letos bych Vás již v úvodu školního roku ráda pozvala na dva koncerty, na kterých 
se představí žáci z klarinetové třídy MgA. Petra Bohuše. 
První z koncertů se uskuteční v úterý 14. října v 16.30 v koncertním sále naší školy 
a v klarinetovém kvartetu a klarinetovém duu s klavírem budou hrát Ondřej Janča, 
Kateřina Pašková, Dominika Furišová a Ester Hložánková. Klavírní spolupráci zabezpečí 
Magdaléna Hrudová ze třídy MgA.  Hany Kundrátové. Jejich vystoupení bude poslední  
zkouškou před účastí na 21. ročníku soutěže komorních souborů Karel Ditters 
z Dittersdorfu a hudební klasicismus, která se uskuteční 17. října ve Vidnavě. Všichni 
studenti už mají za sebou mnohé úspěchy v soutěžích: 
 
Ondřej Janča - 2. cena v ústředním kole soutěže ZUŠ v Kladně v roce 2012 
                        2. cena v soutěži komorních souborů ve Vidnavě v roce 2013 
 
Kateřina Pašková - Zlaté pásmo na soutěžní přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů 
                               v letech 2013 a 2014 a cena za interpretaci díla B. Martinů 
                               a cena za celkový hudební projev v roce 2014 
 
Dominika Furišová - Stříbrné pásmo na soutěžní přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů 
                                v roce 2014 
 
Ester Hložánková - Zlaté pásmo na soutěžní přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů 
                                v roce 2014 
 
Na programu koncertu budou skladby K. Stamice, F. M. Bartholdyho, B. Kovácze, 
K. Ditterse von Dittersdorf a C. Dimitrescu.  
Na druhý koncert Vás pozvu v úterý 11. listopadu v 16.30 opět do naší školy, kde 
si můžete vyslechnout skladby A. Messagera, G. Donizettiho a M. Báchorka v podání 
klarinetistky Kateřiny Paškové za doprovodu Mgr. Romana Ruckého. Kateřina 
se připravuje na mezinárodní soutěže v polském Jastrzebie a Wroclawi.  
Oba koncerty budou doplněny vystoupením našich žáků. 
Přijďte, prosím, svou účastí a potleskem podpořit mladé lidi, kteří se rozhodli svůj život 
zasvětit tak krásnému a naplňujícímu umění, kterým hudba bezesporu je. 
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