
Úspěchy žáků ve školním roce 2021/2022 

 

V soutěži ZUŠ ČR 2021/2022 - Hra na cimbál a komorní hra s cimbálem - získali žáci paní 

učitelky Bronislavy Dočkalové v ústředním kole 1. cenu (Simona Křenková a Klára 

Nechanická) a 2. cenu (Ema Charvátová a duo Ema Charvátová a Ondřej Kvapil). 

 

V soutěži ZUŠ ČR 2021/2022 - Hra na dechové nástroje - Hra na klarinet - získal žák pana 

učitele Zdeňka Valy: Benedikt Přádka v ústředním kole 2. cenu. 

 

V soutěži ZUŠ ČR 2021/2022 - Hra na žesťové dechové nástroje - získal žák pana učitele 

Michaela Fojtů: Vojtěch Blinka v ústředním kole 1. cenu (Hra na trombon) a 2. cenu (Hra na 

baryton). 

 

Taneční obor byl vybrán do finále přehlídky Taneční učitelé roku, kterou pořádá Taneční 

centrum Praha a Mezinárodní centrum tance. Porota festivalu vyhodnotila 48 přihlášených 

choreografií od 31 tvůrců a naše choreografie byla nominována mezi 15 nejkvalitnějších děl do 

finálového večera. 

 

V soutěži ZUŠ ČR 2021/2022 - Hra na žesťové dechové nástroje - postoupil do ústředního kola 

žák pana učitele Michaela Fojtů: Vojtěch Blinka. V rámci korepetic získala paní učitelka 

Monika Švandová diplom za skvělou klavírní spolupráci. 

 

V soutěži ZUŠ ČR 2021/2022 - Hra na dechové nástroje - Hra na klarinet - postoupil do 

ústředního kola žák pana učitele Zdeňka Valy: Benedikt Přádka, který se stal i absolutním 

vítězem. Panu učiteli Zdeňku Valovi byla udělena cena poroty za pedagogickou práci. V rámci 

korepetic byla cena poroty udělena i paní učitelce Pavlíně Tiché za mimořádnou klavírní 

spolupráci. 

 

V soutěži ZUŠ ČR 2021/2022 - Hra na cimbál a komorní hra s cimbálem - postoupili do 

ústředního kola žáci paní učitelky Bronislavy Dočkalové: Simona Křenková, Ema Charvátová, 

Klára Nechanická a duo Ema Charvátová a Ondřej Kvapil. 

 

V soutěži ZUŠ ČR 2021/2022 - Taneční obor - postoupili do krajského kola žáci paní učitelky 

Jany Hofmanové (4. ročník a 7. ročník) a pana ředitele Petra Hofmana (2. a 3. ročník II. stupně). 



 

V regionální přehlídce Malé jevištní formy získal soubor MY:"..."?!, který tvoří nejstarší žáci 

Literárně-dramatického oboru ze třídy paní učitelky Lucie Maléřové, ocenění poroty s 

doporučením na celostátní přehlídku studentských divadelních souborů Mladá scéna v Ústí nad 

Orlicí za inscenaci Happy life. 

 

V soutěži ZUŠ ČR 2021/2022 - Hra na žesťové dechové nástroje - postoupili do krajského kola 

žáci Vojtěch Blinka a Kateřina Blinková (ze třídy pana učitele Michaela Fojtů) a Šimon 

Ondruch, Josef Vojkůvka a Václav Holčák (ze třídy pana učitele Jiřího Blinky). 

 

V soutěži ZUŠ ČR 2021/2022 - Hra na dechové nástroje - Hra na klarinet a saxofon - postoupili 

do krajského kola žáci pana učitele Zdeňka Valy: Benedikt Přádka, Faustina Přádková, Josef 

Bělunek a Anna Nejezchlebová. 

 

V soutěži ZUŠ ČR 2021/2022 - Hra na dechové nástroje - Hra na zobcovou flétnu - postoupili 

do krajského kola žáci Jan Vičan (ze třídy paní učitelky Markéty Pimkové) a Michal Zetek, 

Alžběta Hegrová, Marie Ondřejková, Štěpán Knesl a Magda Šústková (ze třídy paní učitelky 

Jarmily Fabiánové). 

 

V recitační soutěži Wolkrův Prostějov postoupila do krajského kola žákyně pana učitele Jana 

Chytila: Ema Gojtková. 

 

V soutěži ZUŠ ČR 2021/2022 - Hra na cimbál a komorní hra s cimbálem - postoupili do 

krajského kola žáci paní učitelky Bronislavy Dočkalové: Simona Křenková, Jakub Křištof, Ema 

Charvátová, Klára Nechanická, Julie Pavlicová a duo Ema Charvátová a Ondřej Kvapil. 

 

V soutěži ZUŠ ČR 2021/2022 - Sólová a souborová hra bicích nástrojů - postoupil do krajského 

kola žák pana učitele Tomáše Fábryho: Petr Kaláč. 

 

V soutěži ZUŠ ČR 2021/2022 - Sólový a komorní zpěv - postoupily do krajského kola žákyně 

Noemi Přádková, Maja Pekárková a Karolína Chýlková (ze třídy paní učitelky Marie 

Křenkové), Sabina Kretová, Emma Pavlicová a Eliška Rozsypalová (ze třídy paní učitelky 

Anety Kratochvílové) a Simona Křenková a duo Linda Pavelková a Barbora Ondruchová (ze 

třídy pana učitele Rostislava Slováka). 



 

Žákyně pana učitele Jana Chytila Sára Fiurášková byla přijata ke studiu herectví na brněnské 

Konzervatoři. 

 

V soutěžní přehlídce oboru Skladba žáků ZUŠ ČR 2021 se úspěšně umístili ve zlatém a 

stříbrném pásmě žáci pana učitele Zdeňka Šimůnka: Petr Vala a Karolína Chýlková (zlaté 

pásmo) a Veronika Lukeštíková a Šárka Koryčanská (stříbrné pásmo). 


