
 

Únor v ZUŠ. 
 
Každý začátek roku je v naší škole poznamenán soutěžemi, které vyhlašuje v tříletých 
intervalech pro jednotlivé nástroje nebo různá komorní uskupení ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy. Pro letošní školní rok byly mimo jiné vyhlášeny 
soutěže v sólovém a komorním zpěvu a ve hře na dechové nástroje, kterých se naše 
škola rovněž účastní. V úterý 20. ledna proběhla školní kola, ve kterých soutěžící 
změřili své síly a nejlepší z nich se pokusí o svých kvalitách a připravenosti 
přesvědčit okresní poroty. 
Do okresního kola soutěží postoupili tito žáci: 
Sólový zpěv: 
0. kategorie 
Veronika Ostrowková ze třídy Mgr. L. Černíkové-Vjaclovské (pobočka Dětmarovice) 
Emma Pilařová ze třídy M. Monczkové (Rychvald) 
Sabina Trnková ze třídy Mgr. L. Černíkové-Vjaclovské (pobočka Dětmarovice) 
 
II. kategorie 
Jiří Targosz ze třídy Mgr. L. Černíkové-Vjaclovské (pobočka Dětmarovice) 
Zuzana Nešporková ze třídy Mgr. L. Černíkové-Vjaclovské (pobočka Dolní Lutyně) 
 
V.a kategorie 
Lucie Krůlová ze třídy Mgr. L. Černíkové-Vjaclovské (pobočka Dětmarovice) 
Monika Večeřová ze třídy Mgr. L. Černíkové-Vjaclovské (pobočka Dětmarovice) 
 
Hra na zobcovou flétnu: 

        I. kategorie 
        Matyáš Kudláček ze třídy Bc. R. Plška (Rychvald) 
 
        IV. kategorie 
        Zuzana Nešporková ze třídy H. Indruchové (pobočka Dolní Lutyně) 
 
        Hra na dechové žesťové nástroje: 
        I.kategorie 
        Kamil Hvolka ze třídy Bc. R. Plška (Rychvald) 
 

Všem postupujícím přeji hodně pevných nervů, vnímavou porotu a inspirující 
publikum. 
 
 



 

Pokud chcete alespoň částečně proniknout do složitého procesu „klestění zarostlého 
chodníčku“ k hudbě, ale nejen k ní, navštivte naši školu v Týdnu otevřené výuky 
od 9. – 13. února. Naši učitelé Vám poodhalí roušku tajemství nácviku techniky, 
intonace, rytmu, výrazu, výtvarných, verbálních i neverbálních komunikačních 
schopností a přímo v hodinách můžete sledovat jejich práci s žáky.  
Součástí Týdne otevřené výuky jsou dva Koncerty v maskách, z nichž ten 
rychvaldský, na který Vás srdečně zvu, se uskuteční v úterý 27. února v 16.30 
v koncertním sále školy.  
Všichni žáci se postupně svým rodičům a kamarádům předvedou na veřejných 
třídních předehrávkách, které jsou naplánovány během února a března. 
Věřím, že si alespoň někteří z Vás najdete chvilku času, přijdete povzbudit potleskem 
naše žáky a poděkovat jim za svědomitou a cílevědomou práci. 
 
Vlasta Matonogová 
ředitelka ZUŠ Rychvald 

 
 
 
 


