
     

Pro školní rok 2017/2018 byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášeny soutěže v oborech hra 

na dechové nástroje a sólový a komorní zpěv.  

Školních kol soutěží, které proběhly v lednu, se zúčastnilo v oboru sólový zpěv 9 žáků a ve hře na dechové 

nástroje 8 žáků.  Porota zhodnotila jejich výkony a do okresních kol poslala 9 zpěváků a 4 hráče na dechový 

nástroj. Plány dětí a jejich učitelů narušila chřipková epidemie a okresních kol se tedy nemohli zúčastnit všichni. 

Přesto se naši žáci v konkurenci 186 soutěžících neztratili a svými výkony oslovili okresní porotce. 

 

Umístění našich žáků v okresních kolech soutěží: 

Sólový zpěv 

0. kategorie 

Aneta Ježíšková ze třídy L. Černíkové- Vjaclovské                        1. místo 

Emma Krobotová ze třídy M. Monczkové                                      1. místo 

Adéla Leinveberová ze třídy M. Monczkové                                  1. místo 

Martina Targoszová ze třídy L. Černíkové- Vjaclovské                 1. místo  

Natálie Indruchová ze třídy M. Monczkové                                   2. místo 

 

VIII. kategorie 

Lucie Krůlová ze třídy L. Černíkové- Vjaclovské                             2. místo 

 

Hra na zobcovou flétnu 

II. kategorie 

Natálie Indruchová ze třídy H. Indruchové                                     1. místo s postupem do krajského kola 

Adéla Gasiorková ze třídy H. Vrbíkové                                            2. místo 

 

Hra na příčnou flétnu 

VIII. kategorie 

Anežka Polaczková ze třídy H. Vrbíkové                                          2. místo 

 

Umístění v krajském kole soutěží: 

Hra na zobcovou flétnu 

II. kategorie 

Natálie Indruchová ze třídy H. Indruchové                                     2. místo  

 

Blahopřeji všem žákům, jejich učitelkám a korepetitorkám Kateřině Šmídové, Růženě Molesworth a Lence 

Černíkové- Vjaclovské. 

 

Ráda bych rovněž poblahopřála žákyni naší pobočky v Dolní Lutyni Zuzaně Nešporkové, která úspěšně složila 

talentové zkoušky a byla přijata ke studiu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě v oboru hra na zobcovou flétnu. 

Zuzka si mohla vybrat za studia na dvou školách, protože kromě ostravské konzervatoře složila úspěšně 

i talentové zkoušky na konzervatoř v Kroměříži. Přeji jí hodně energie, vytrvalosti, pohody a inspirace 

a za všechny kolegy můžu napsat, že je nám líto, že přicházíme o tak nadanou a pracovitou studentku. Velké 

poděkování patří její učitelce Haně Indruchové, která dlouhodobě patří ke spolehlivým oporám našeho týmu. 

 

Vlasta Matonogová 

ředitelka ZUŠ Rychvald 

 


