VÝROČNÍ ZPRÁVA
Základní umělecká škola, Třinec,
Třanovského 596, příspěvková organizace

školní rok 2012/2013
V Třinci 15.10. 2013

Charakteristika

hudební obory Třanovského 596

nehudební obory Koperníkova 696

V povědomí třinecké i mimo třinecké veřejnosti je škola známá vysokou kvalitou
pedagogické práce, každoročně prezentovanou veřejnými koncerty, výstavami a vystoupeními
žáků hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru. Nejlepší žáci se
zapojují do národních i mezinárodních uměleckých soutěží a dosahují vynikajících výsledků,
koncertují v zahraničí, např. v Polsku, Slovensku a Maďarsku.
Škola je čtyř-oborová. Vyučujeme děti v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárnědramatickém. K 30. září 2012 bylo přihlášeno 856 žáků, z toho do hudebního oboru 580 žáků,
literárně dramatického oboru 37 žáků, výtvarného oboru 170 žáků a tanečního oboru 60
žákyň, studium pro dospělé navštěvovalo 8 žáků. Celkový počet žáků se oproti předešlému
školnímu roku nezměnil. V hudebním oboru vyučujeme prakticky všechny obvyklé hudební
nástroje a zpěv. S velkým úspěchem vyučujeme také pěveckou hlasovou výchovu se
zaměřením na jazzový a populární zpěv. Ve výtvarném oboru vyučujeme kresbu, malbu,
grafiku, keramiku a prostorovou tvorbu. V tanečním oboru učíme klasický, současný a lidový
tanec. V literárně-dramatickém oboru vyučujeme dramatiku a slovesnost.
Po technické stránce je škola velice dobře vybavena moderním multimediálním zařízením a
audiovizuální technikou. Ve školním nahrávacím studiu je možno nahrát výkony žáků a
zpětně tak zdokonalovat umělecké provedení skladeb v jejich podání. Významné akce se
nahrávají na video a DVD. Absolventi II. stupně každoročně nahrávají svá absolventská
vystoupení, zároveň obdrží při absolutoriu nahrávku svého absolventského koncertu na CD.
Nově slouží žákům ZUŠ rekonstruovaný koncertní sál (v budově na ulici Třanovského), který
je nyní nádherným a důstojným prostředím pro koncerty žáků, absolventská vystoupení a jiné
kulturní akce.
Právní forma:
příspěvková organizace
IČO:
61955574
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj
Ředitel – statutární zástupce: Mgr. Jiří Zabystrzan (od 1.8.2012)
Hlavní budova ZUŠ, Třinec, ul. Třanovského 596 - v majetku města Třince
Odloučení pracoviště VO Třinec, Koperníková 696 - v majetku města Třince
Pobočka Bystřice v budově Bystřice 324
- v majetku soukromé firmy STATONE
s.r.o.
Datum zařazení do sítě:
30. 5. 1996
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Poslední změna zařazení:
2.11.2010
Kapacita školy dle zařazení: 920 žáků
e-mail: zustrinec@seznam.cz
tel. ředitelství školy - 558997055, 558997056
tel. pobočka Bystřice č. 324 – 558995055
tel. pobočka Koperníková 696 – 731648720

Nejvýznamnější kulturní a vzdělávací akce školy
Hrajeme si za školou (2013)
18.6.2013 — park za budovou ZUŠ

Přehlídka umění žáků všech oborů ZUŠ v Třinci se uskutečnila v úterý 18.6.2013 pod
tradičním názvem "Hrajeme si za školou". Žákům hudebního oboru patřilo hlavní pódium,
vystřídali se zde sólisté, komorní sestavy a orchestry. Jako hosté vystoupila jazzová kapela
J+S Band žáků ze spřátelené ZUŠ v Bratislavě. Taneční obor předvedl nádherné taneční číslo
přímo na trávě! Literárně dramatický obor se prezentoval poutavými dramatickými scénkami.
A konečně výtvarný obor měl připraven workshopy a také vystavené ukázky výtvarné tvorby
žáků. Akce měla velký ohlas ze stran veřejnosti! Největší dík za pořádání a přípravu akce
patří členům SRPŠ při ZUŠ Třinec a hlavní organizátorce - Mgr. Darině Szymeczkové!
Přijímání nových žáků na pobočce v Bystřici
17.6.2013 — pobočka Bystřice

Vážení rodiče, také pedagogové pobočky v Bystřici nabízejí Vašim dětem možnost studia od
školního roku 2013/2014. Zkušený a kvalifikovaný učitelský sbor zajišťuje výuku těchto
nástrojů: klavír, housle, violoncello, kytara, keyboard, varhany, flétna a zobcová flétna,
klarinet, saxofon, trubka, pozoun, bicí nástroje a nově v Bystřici i klasický a populární zpěv.
Informace o přijímání nových žáků Vám poskytne vedoucí pobočky p. uč. Jana Ciencialová, v
termínech pondělí 17. 6. a středa 19.6. v odpoledních hodinách, po domluvě i jiných
termínech
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Koncert našich žáků v Polsku
17.6.2013 — Jastrzebie Zdroj

Naše žákyně, zpěvačka Katarzyna Hupková ze třídy paní učitelky Radmily Lukešové,
violloncelistka Julia Krzoková ze třídy pana učitele Petra Zmudy a zároveň také žákyně
klavírní třídy paní učitelky Danuše Trávničkové a Jolanta Krzoková, kterou na koncert
připravil pan ředitel Mgr. Jiří Zabystrzan vzorně reprezentovaly Českou republiku náš kraj i
naší školu na mezinárodním koncertě v polském Jastrebie Zdroju.
Přijímání nových žáků na škol. rok 2013/2014
10.6.2013 — ZUŠ Třinec

Vážení rodiče, ZUŠ Třinec nabízí Vašim dětem možnost studia od školního roku 2013/2014,
a to v oborech: hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. Hudební obor nabízí výuku
těchto nástrojů: klavír, housle, viola, violoncello, kontrabas, kytara, basová kytara, keyboard,
varhany, akordeon, flétna a zobcová flétna, klarinet, trubka, pozoun, klasický a populární
zpěv, bicí nástroje.
Přijímací talentové zkoušky se konají:
- hudební obory: 10.-13.6.2013, 13:30-16:30 hod., budova ZUŠ Třinec, Třanovského 596
- výtvarný a taneční obor: 10.-13.6.2013, 13:30-16:30 hod., budova ZUŠ Třinec, Koperníková
696
- literárně-dramatický obor: 10., 11. a 13.6.2013, 14:30-17:30 hod., budova ZUŠ Třinec,
Koperníková 696
Mimo tyto uvedené termíny lze přijmout nové žáky také po domluvě s vedením školy (ZUŠ
Třinec, Třanovského 596).
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Absolventské koncerty 1. stupně
5.6.2013 — ZUŠ Třinec

Ve dnech 5. a 6. června proběhly v koncertním sálu naší ZUŠ dva absolventské koncerty žáků
1. stupně. Úroveň obou koncertů byla velmi vysoká a absolventi si opravdu zasloužili po
svých vystoupeních bouřlivý potlesk. Na závěr těchto hezkých koncertů všem
absolventům poblahopřál k úspěšnému ukončení studia 1. stupně pan ředitel Mgr. Jiří
Zabystrzan. Absolventi zároveň obdrželi upomínkové dárky hrazené z prostředků Sdružení
rodičů a přátel školy.
Absolventský koncert - pobočka Bystřice
29.5.2013 — koncertní sál Bystřice

Absolventům I.stupně patřil dne 29.května koncertní sál v Bystřici. Nádhernými výkony
završili své studium I. stupně žáci hry na klavír, housle, varhany a kytaru. Absolventi byli po
koncertu odměněni dárečky, financovanými bystřickým SRPŠ.
Taneční matiné (2013)
23.5.2013 — divadelní sál KD Trisia

ZUŠ v Třinec Vás srdečně zve na každoročně pořádané "Taneční matiné", které se koná ve
čtvrtek 23. května 2013 od 16:00 hodin v divadelním sále KD Trisia v Třinci. Těšit se
můžeme na vystoupení žákyň tanečního oboru pod pedagogickým vedením p. uč. Naďi
Kisialové a sl. uč. Karolíny Walachové. Akce je spojena také s výstavou žáků výtvarného
oboru.
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účast v soutěži "Dvořákův Lipník"
10.5.2013 — Lipník n.Bečvou

Velkého úspěchu dosáhli naši žáci Dorota Walková a Lukáš Supik na soutěži Dvořákův
Lipník, určené pro klavírní dua. Získali zde krásné 2. místo a speciální ocenění poroty za
provedení skladby A. Dvořáka. Žáky připravily p. uč. D. Trávníčková a Mgr. A. Böhm.
Srdečně gratulujeme!
Koncert talentovaných žáků
25.4.2013 — foyer KD Trisia

Na "Koncertu talentovaných žáků" vystoupili ve foyer KD Trisia ti žáci ZUŠ Třinec, kteří se
nedávno úspěšně zúčastnili okresních a krajských kol interpretačních soutěží (pod vedením
pedagogů: J.Adamíková, D.Trávníčková, A. Kostková a M. Walachová). Pozvání přijali také
žáci hudební školy z Jastrzębie-Zdrój v Polsku. Nadšené publikum vyslechlo hru na příčné i
zobcové flétny, klarinety, sólový klavír, trumpetu apod. Koncert zorganizovala a mluveným
slovem provázela p. uč. Alena Kostková.
natáčení pořadu ČT „Šikulové“
23.4.2013 — třída výtvarného oboru

23. dubna 2013 proběhlo v naší ZUŠ ve výtvarném oboru Beáty Martinkové natáčení pořadu
Šikulové. Tento pořad pro děti, maminky a jiné šikuly připravuje Česká televize. Kdo tento
pořad zná, ví, že Šikulové Jana a Ivo přijíždějí do vybraných škol a společně s dětmi vyrábějí
tři krásné, praktické výrobky, které si diváci můžou pohodlně vyrobit v klidu doma třeba v
obýváku. Náš výtvarný obor si připravil pampelišky z papíru (které nyní zdobí okna
dramatického oboru), kuchyňskou podložku a papírové kytičky. Natáčení se zúčastnilo 17
dětí výtvarného oboru od 8 -13 let. Jeden z výrobků sama komentovala naše žákyně Johanka
Szpyrcová! Děti byly nadšené, tým České televize neméně.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10120743066-sikulove/video/
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Koncert absolventů II. stupně (2013)
11.4.2013 — foyer KD Trisia

Hned dva absolventské koncerty žáků II. stupně ZUŠ Třinec proběhly dne 11. dubna 2013 ve
foyer třineckého KD Trisia. Nádhernými a často naprosto profesionálními výkony završili své
studium na ZUŠ žáci ve hře na klavír, housle, flétnu, keyboard nebo violoncello. Po skončení
koncertu byli absolventi odměněni ředitelem školy a zástupcem ředitele nahrávkou svého
absolventského vystoupení, a to v podobě profesionálně zpracovaného CD.
Slavnostní koncert ke dni učitelů (2013)
27.3.2013 — foyer KD Trisia

Každoročně pořádaný Slavnostní koncert ke dni učitelů se letos uskutečnil ve středu 27.
března 2013 ve foyer KD Trisia v Třinci. Účinkovali na něm pedagogové ZUŠ Třinec a hosté
(převážně bývalí žáci ZUŠ). V programu zazněla klasická díla Antonína Dvořáka, Bedřicha
Smetany, Gabriela Faurého, Vlastimila Lejska aj., ale i jazzové skladby Errola Garnera nebo
Paquito de Rivery. Koncert byl publikem oceněn nadšeným potleskem. Jeho sestřih byl také
vysílán na kabelové televizi IFK Třinec.
Hvězdy ze železáren
2.3.2013 — Třinec

V časopisu Právo v příloze magazín vyšel krásný článek o našich třineckých mediálních
hvězdách a také i o naší základní umělecké škole.
http://www.novinky.cz/zena/styl/295064-hvezdy-ze-zelezaren-kterym-se-tezko-dycha-ale-oto-lepe-zpiva.html
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Vánoční koncert (2012)
18.12.2012 — evang. kostel Třinec

Vánoční koncert Základní umělecké školy v Třinci se letos uskutečnil v úterý 18. prosince
2012 v třineckém evangelickém kostele. Tu pravou a nefalšovanou vánoční náladu navodily
koledy a písně s vánoční tematikou v podání sólistů, komorních seskupení, souboru
zobcových fléten a také smyčcového orchestru společně s pěveckým sborem žáků hudebních
nauk. Velmi se líbilo také vystoupení žáků LDO v podobě stínového divadla. Koncert měl
velmi početné publikum, kostel byl zaplněn opravdu do posledního místa!
http://www.youtube.com/watch?v=s-hZd9wb8qo

Adventní koncert v Bystřici (2012)
11.12.2012 — evang. kostel v Bystřici

Každoroční adventní koncert bystřické pobočky ZUŠ Třinec se letos uskutečnil v úterý 11.
prosince 2012 v evangelickém kostele v Bystřici. Vyslechli jsme klasický zpěv, hru na 2
klavíry, dechové kvarteto, soubor zobc. fléten, vystoupení žáků hudební nauky i školního
orchestru. Vedení školy a obce Bystřice při této příležitosti poděkovalo panu Janu Kaletovi za
dlouholetou práci vedoucího pobočky!
Třinecký Mikulášský jarmark
6.12.2012 — Třinec KD Trisia
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Na Třineckém Mikulášském jarmarku vystoupili žáci a studenti Základní umělecké školy
Třinec. Ve čtvrtek 6. 12. 2012 se představily v pásmu vánočních koled studentky oddělení
populárního zpěvu Andrea Szopová, Katka Kaukičová a Marie Gembalová ze třídy paní Mgr.
Dariny Szymeczkové v zastoupení MgA. Eduardem Turoněm. Jejich moc hezké vystoupení a
krásně zazpívané vánoční písně a koledy obohatily mikulášskou a předvánoční atmosféru
před Kulturním domem Trisia.
Vernisáž výtv.oboru Mgr. B. Martinkové
23.11.2012 — nemocnice Třinec-Sosna

Vernisáž výstavy výtvarného oboru Beáty Martinkové Odkazy Řeků proběhla v pátek 23.11.v
16,00hod ve spojovacích chodbách suterénu Nemocnice Třinec. K velké radosti přišlo na
vernisáž opravdu velké množstí uměnímilovných dětí, rodičů,babiček, dědečků a přátel
výtvarného oboru ZUŠ. Zahájení se ujala Terezka Srmisková z dramatického oboru ZUŠ a
navodila naprosto skvělou atmosféru, vtáhla návštěvníky do děje Ikarova příběhu a osvětlila
význam odkazů. O hudební část se zasloužily učitelky Markétka Walachová a Alenka
Kostková, které vybraly krásné skladby pro tuto akci a připravily své svěřence. Na flétnu
zahráli žáci hudebního oboru ZUŠ: Vítek Martinka a trio:Adélka Walachová, Violka Ferfecká
a Magdaléna Heczková.
I když podzemí nemocnice v pošmourné odpoledne nečekalo tolik milých návštěvníků,
myslím si, že vernisáž byla opravdu zdařilou akcí školy.
interpretační seminář MgA. M. Bárty
8.11.2012 — koncertní sál ZUŠ

Pedagog Janáčkovy konzervatoře v Ostravě MgA. Michal Bárta vedl v koncertním sále ZUŠ
seminář, který byl určen žákům klavírního oddělení naší školy. M. Bárta vedle své
pedagogické činnosti koncertuje po celém světě (Rakousko, Německo, Švédsko, Jižní Korea
apod.), působí také jako sólista Janáčkovy filharmonie v Ostravě.
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V úvodu semináře převedl své interpretační umění - spolu s Bc. Danielou Workovou zahráli
2 části Brazilských tanců D. Milhauda. Poté se již věnoval našim žákům, resp. analýze
interpretace jejich klavírních skladeb. Náš host tak měl možnost dokázat své mistrovství i po
stránce pedagogické, dokázal totiž poradit a pomoci všem žákům, od nejmladších až po ty
zkušenější a herně pokročilejší! Pro všechny přítomné žáky i jejich pedagogy byl tento
interpretační seminář velkým přínosem!
Vystoupení na "Steel Cup - 2012"
8.11.2012 — KD Trisia

Studenti oddělení populárního zpěvu Radek Morcinek a Andrea Szopová předvedli své
pěvecké umění na celostátní barmanské soutěži juniorů a profesionálů v míchání koktejlů a
fleiru "Steel Cup 2012". Jejich vystoupení zpestřilo tuto významnou soutěž a oba sklidili
zasloužené uznání za předvedené pěvecké výkony.
Mozart opět v Olomouci 2012
1.11.2012 — Olomouc

Skvělého úspěchu dosáhla na klavírní soutěži "Mozart opět v Olomouci" naše žákyně Julia
Krzoková. V konkurenci mladých klavíristů z celé republiky získala Zlaté pásmo a speciální
cenu "Za provedení skladby Antonína Dvořáka - Na táčkách". Kromě této skladby zahrála
také Mozartovu Sonátu Op.570. Julii připravuje p. uč. D. Trávníčková.

Koncert Marie Šumníkové
11.10.2012 — koncertní sál ZUŠ Třinec
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Mladá a talentovaná pianistka Marie Šumníková (14 let, narozena v Olomouci) má za sebou
neuvěřitelně dlouhý seznam nejrůznějších úspěchů a ocenění ze soutěží, festivalů či přehlídek
(za všechny jmenujme alespoň získání titulu "Absolutní vítěz" na Prague Junior Note v r.
2012). Hraje už od svých 4 let, pedagogicky ji nyní vede její maminka Jana Šumníková. Na
svůj věk bravurně zvládá nesmírně obtížný repertoár zahrnující skladby Chopina, Liszta aj.
O svém pianistickém umění přesvědčila zaplněný koncertní sál ZUŠ Třinec a všechny
přítomné si získala také svým přirozeným a uvolněným vystupováním a uváděním svého
koncertu. Věříme, že její hra byla velkou inspirací a podnětem i pro naše žáky, kteří se
koncertu zúčastnili!

Třídní koncerty
Ve školním roce 2012/ 2013 uspořádal každý učitel nejméně 2 třídní koncerty tj. přibližně 80
koncertů. Jejich úroveň byla v převážné většině výborná a celkový počet posluchačů těchto
koncertů odhadujeme kolem tří tisíc.
Programy významnějších koncertů naší školy jsou přiloženy v závěru písemného vyhotovení
výroční zprávy.

Inspekce a kontroly
Ve školním roce 2012/ 2013 proběhly ze stran příslušných orgánů (České školní inspekce,
Krajský úřad MSK či Okresní úřad Frýdek-Místek) v ZUŠ Třinec tyto inspekce:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje – č.374/03/2013, veřejnosprávní kontrola hospodaření
s veřejnými prostředky (12. – 16. 8. 2013)
Česká školní inspekce – čj. ČŠIT-1160/13-T (3. – 5. 6. 2013), viz. web ČŠI.

Organizace dle oborů
(stav k 30. 9. 2012)

Ve školním roce 2012/2013 nastoupilo celkem
z toho do:
hudebního oboru
literárně-dramatického oboru
výtvarného oboru
tanečního oboru
mimo celkový počet žáků - studium pro dospělé

počty žáků
856
580
37
170
60
8
11

do přípravných ročníků nastoupilo celkem
z toho do:
hudebního oboru
nehudebních oborů

110
78
32

Na konci 2. pololetí prospělo 641 žáků s vyznamenáním, 97 žáků prospělo, 2 žáci neprospěli.
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Údaje o školném
Hudební obory:
přípravná hudební výchova
skupinová výuka hry na nástroj nebo zpěvu
individuální výuka hry na nástroj nebo zpěvu
druhý hlavní obor
hra na vedlejší nástroj (0,5 hod. týdně)
studium pro dospělé - studenti
studium pro dospělé - ostatní

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

1 000,1 200,1 500,1 000,500,1500,2000,-

Nehudební obory:
přípravná taneční, literárně-dramatická, výtvarná výchova
taneční, literárně-dramatický, výtvarný obor
studium pro dospělé

Kč 1 000,Kč 1 100,Kč 2 000,-

Školné je stanoveno pololetně, hradí se jednorázově za pololetí a je splatno do 15. dne
prvního měsíce příslušného období. Na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. ukončí-li žák
vzdělávání v průběhu 1. nebo 2. pololetí školního roku, úplata za školné se nevrací. Pokud
žák ukončil studium z důvodu hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze
poměrnou část školného vrátit. Ředitelství školy může dohodnout se zákonným zástupcem
nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady – zpravidla čtvrtletní. V případě
neuhrazení školného bude žák ze studia vyloučen.

Umístění žáků ZUŠ Třinec v uměleckých soutěžích
CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZUŠ - OKRESNÍ KOLO
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - komorní hra dechové nástroje
11.2.2013 — ZUŠ Frýdek-Místek
místo:
soutěžící:
vyučující:
Kategorie I.d
1. místo -postup

Viola Ferfecká
Adéla Walachová
Magdalena Heczková

Alena Kostková

2. místo

Anna Mencnerová
Kristína Kwaczková
Alena Lorková
Agnieszka Kiedroň

Mgr. Martina Krhutová

Michaela Piskořová
Hana Hudziecová
Sára Zabystrzanová

Mgr. Martina Krhutová

Kategorie II.a
1. místo -postup
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Kategorie II.d
1. místo -postup

Emilie Cichá
Eliška Sikorová
Lukáš Kraus
Samuel Cichý

Alena Kostková

2. místo

Lucie Šimovcová
Michaela Piskořová
Gabriela Kiszová
Magdaléna Rucká

Mgr. Martina Krhutová

Michal Šlaur
Tereza Tyrlíková
Linda Kiszová

Alena Kostková

Agáta Szturcová
Kateřina Szolna
Kateřina Szturcová

Mgr. Martina Krhutová

Michaela Šebestová
Lenka Švehlíková
Kateřina Szolona

Mgr. Martina Krhutová

Ester Tomičková
Maria Cichá

Alena Kostková

Kategorie II.e
1. místo -postup

Kategorie III.a
1. místo -postup

Kategorie III.d
2. místo

Kategorie IV.d
2. místo

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - komorní hra smyčcové nástroje
ZUŠ Frýdek-Místek 12.února 2013
místo:
soutěžící:
vyučující:

Kategorie III./4
1. místo postup

Gerson Mazur
Julia Krzoková
Aniela Krzoková

Jana Adamíková

Adam Tomoszek
Barbora Jíchová

Alena Kostková

Kategorie IV./1
1. místo
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CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZUŠ – KRAJSKÉ KOLO
VÝSLEDKOVÁ LISTINA – Hra na elektronické klávesové nástroje
místo:
soutěžící:
vyučující:
Kategorie II.
2. místo

Šimon Kantor

Kategorie VI.
1. místo s postupem Jiří Szkandera
(absolutní vítěz krajského kola)

Lenka Kaletová

Pavel Pilch st.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - komorní hra smyčcové nástroje
místo:
soutěžící:
vyučující:
Kategorie III./4
2. místo

Gerson Mazur
Julia Krzoková
Aniela Krzoková

Jana Adamíková

Zvláštní ocenění poroty za vynikající provedení klavírního partu: Aniela Krzoková (vyučující:
Danuše Trávníčková)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - komorní hra dechové nástroje
místo:
soutěžící:
vyučující:
2. místo

Viola Ferfecká
Adéla Walachová
Magdalena Heczková

Alena Kostková

2. místo

Emilie Cichá
Eliška Sikorová
Lukáš Kraus
Samuel Cichý

Alena Kostková

2. místo

Michal Šlaur
Tereza Tyrlíková
Linda Kiszová

Alena Kostková

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZUŠ – KRAJSKÉ KOLO
VÝSLEDKOVÁ LISTINA – Soubory literárně-dramatického oboru
1.místo s postupem

Psí kusy
MgA. Tereza Strmisková
(soubor dramatického oboru ZUŠ)
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CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZUŠ – CELOSTÁTNÍ KOLO
VÝSLEDKOVÁ LISTINA – Soubory literárně-dramatického oboru
30. – 31. 5. 2013, Litvínov
2.místo

Psí kusy
MgA. Tereza Strmisková
(soubor dramatického oboru ZUŠ)

Mezinárodní soutěž ve hře na keyboard – Považská Bystrica (Slovensko)
3. místo

Daniela Cieslarová
Radka Cieslarová

Mgr. Pavla Olšarová

Další úspěchy našich žáků v soutěžích jsou uvedeny v kapitole Nejvýznamnější kulturní a
vzdělávací akce školy.

Údaje o přijímacím řízení a zařazování žáků do studia
Termín přijímacích zkoušek na ZUŠ v Třinci byl vyhlášen na 2. týden měsíce června a také
zveřejněn v místním tisku a kabelové televizi. Veškeré údaje o žácích přijímaných do
přípravného ročníku jsou vedeny na písemných přihláškách, kde svým podpisem souhlasí
zákonný zástupce s dalším zpracováním osobních údajů žáka a také svým podpisem vyjadřuje
souhlas s pořizováním audiovizuálních záznamů žáka a jejich zveřejňování pro účely školy.
Ve školním roce 2012/2013 bylo přijato do přípravných ročníků všech oborů celkem 110
žáků.
Ředitel zařadil žáky do prvního ročníku na základě postupové zkoušky v přípravném ročníku.
Starší žáci byli přijati přímo do vyšších ročníků na základě rozdílových zkoušek. Na konci
školního roku proběhly ročníkové a postupové zkoušky. Absolventi ukončili studium
absolventským koncertem a závěrečnými zkouškami. Na návrh učitele hlavního předmětu a
doporučení umělecké rady školy byli nejtalentovanější žáci zařazeni do rozšířeného studia.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V rámci vzdělávání zaměstnanců školy zorganizovalo ředitelství další pokračování kurzu
anglického jazyka ve dvou úrovních – začátečníci a pokročilí. Ve vzdělávání pokračovalo 8
pracovníků. Kurz anglického jazyka je hrazen z prostředků školy - Fondu kulturních a
sociálních potřeb (FKSP).
Odborné vzdělávání – Kytarové soboty 2012/ 2013
Konzervatoř Brno, akreditovaná vzdělávací instituce, vzdělávací program akreditovaný
MŠMT (č. j. 19081/2005-25-47, č. j. 21232/05-25-216), přednášky, cvičení a konzultace pro
učitele, žáky a hráče. Vzdělávacího programu hry na kytaru se zúčastnil 1 pedagog a 1 žák.
Praktické dílny pro pedagogy TO ZUŠ, ZUŠ Bedřicha Smetany Karviná – účast 2 pedagogů.
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Údaje o mimoškolních aktivitách
Mezinárodní spolupráce
Ve školním roce 2012/2013 jsme na mezinárodní úrovni spolupracovali se slovenskou
Základní uměleckou školou Jozefa Kresánka z Bratislavy, polskou Hudební školou 1. a 2.
stupně z Jastrzębia – Zdroju a s maďarskou uměleckou školou Rácz Aladár Zeneiskola
z Budapešti.
Tato mezinárodní spolupráce byla důležitá při organizaci mezinárodní pěvecké soutěže Zlatá
loutna/ Golden Lute 2013, a to při propagaci soutěže v zahraničí prostřednictvím výše
uvedených spřátelených škol a také při sestavování mezinárodní odborné poroty.
V rámci mezinárodní spolupráce vystoupili naši žáci v umělecké škole z polského města
Jastrzębie-Zdrój. Zahráli zde žáci klavírního oddělení p. uč. D. Trávníčkové, vystoupila také
zpěvačka ze třídy p. uč. R. Lukešové.
Spolupráce s radou Sdružení rodičů a přátel školy
Ředitelství školy úzce spolupracuje s radou SRPŠ. Na pravidelných měsíčních schůzkách
informuje rodiče o dění ve škole, rodiče se podílejí na organizaci koncertů, třídních
předehrávek, soutěžích a dalších akcích školy. SRPŠ má podíl při správě a kontrole činnosti
školy.
Mimoškolní aktivity žáků
Žáci všech oborů vystoupili na nejrůznějších koncertech, divadelních či tanečních přehlídkách
a jiných kulturních akcích, zúčastnili se vernisáží a výstav. Velmi často své umění předvedli
na různých společenských akcích třineckých podnikatelských subjektů a kulturních akcích
města Třince.
Umělecká činnost pedagogů
Učitelé naší školy působí v různých hudebních tělesech jako jsou například: Třinecký
komorní orchestr, pěvecký sbor Martinů, Stanley´s Dixie Street Band (který několikrát
natáčel pro ČT Ostrava, TV Nova apod.), kapela Charlie Straight (v současnosti jedna
z nejoblíbenějších a nejúspěšnějších hudebních skupin), dále pak folklórní soubor Olza,
soubor tradiční židovské hudby Simcha apod. Pedagogové školy hrají v orchestrech
zaměřených na jazzovou, taneční a populární hudbu, vedou pěvecké sbory a zájmové
umělecké kroužky mimoškolních aktivit dětí a mládeže např. Štývarův dětský sbor při DDM
Třinec. Každoročně vystupují při příležitosti mezinárodního dne učitelů na koncertu
pedagogů ZUŠ Třinec a na dalších koncertech v rámci mezinárodní spolupráce uměleckých
škol.

Učební plány, učební osnovy, ŠVP
Ve školním roce 2012/ 2013 se výuka řídila učebními plány pro Základní umělecké školy
vydanými MŠMT ve znění dalších aktualizací.
Nově se od 1. září 2012 vyučuje na základních uměleckých školách podle školních
vzdělávacích programů, které si každá škola vytváří coby nové vzdělávací dokumenty na
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základě rámcových vzdělávacích dokumentů. Od školního roku 2012/2013 se začaly
vyučovat první ročníky I. a II. stupně, přípravné ročníky a 1. ročník studia pro dospělé.
Učební plány:
Osnovy:

ze dne 26.6.95
25.7.80
6.4.81
14.4.82
23.9.83
15.4.85
30.6.89

č. j.
č. j.
č. j.
č. j.
č. j.
č. j.
č. j.

18418/95 s platností od 1. 9. 1995
20876/80 - 35
11393/81 - 35
12988/82 - 35
26199/83 - 35
14466/85 – 35
15987/89

Taneční obor uč. plány
č. j. 17620/2003-22 s platností od 1. 9. 2003.
Výtvarný obor
č. j. 18455/2002-22 s platností od 1. 9. 2002,
podle učebních plánů výtvarného oboru základních uměleckých škol
Školní vzdělávací program ZUŠ Třinec pro škol. rok 2012/ 2013 – s platností od 1. 9. 2012
byl zveřejněn také na internetových stránkách školy.

Zákon o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva je podle § 18, zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
veřejně přístupná na webových stránkách školy a v písemné podobě na Základní umělecké
škole Třinec, Třanovského 596 a jejích pobočkách a na Krajském úřadě Moravskoslezského
kraje. Jeden výtisk je také předán Městskému úřadu v Třinci, odboru školství.
Dle § 17g zák. č. 139/1995 Sb. projedná ředitel výroční zprávu na pedagogické poradě 22. 10.
2013.

Materiální zabezpečení výuky
Naše škola je velice dobře vybavena učebními pomůckami, audiovizuální, informatickomediální a výpočetní technikou. Škola má vlastní nahrávací studio a vydává nahrávky
koncertů žáků na CD a DVD.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Vzhledem ke specifičnosti individuální výuky v uměleckých oborech a výuky nadaných žáků
s bezproblémovým chováním v oborech skupinové výuky, nemusí škola ve větší míře řešit
otázku sociálně patologických jevů.

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2012/2013 probíhala příprava mezinárodní pěvecké soutěže Zlatá loutna/
Golden Lute 2013. Soutěž je zaměřena na podporu umělecké spolupráce zemí Visegradské
čtyřky. Získání finančních prostředků z tzv. standartních grantů Visegradského fondu se
nakonec nepodařilo. Soutěž Zlatá loutna v ročníku 2013 však proběhne v termínu listopad
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2013 s finanční podporou Moravskoslezského kraje, města Třince a sponzorských darů
regionálních soukromých firem.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Vzhledem k charakteru umělecké výuky na ZUŠ je zapojení školy do dalšího vzdělávání
v rámci celoživotního učení velmi těžce realizovatelné, a proto ho neprovádíme.

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Ve školním roce 2012/ 2013 jsme realizovali na základě grantů z oblasti kultury města Třince
tyto akce:
Koncert talentů, Absolventský koncert žáků II. stupně, Taneční matiné (všechny koncerty
proběhly v kulturním domě Trisia, a.s. v Třinci.) a akce Hrajeme si za školou.

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Vedení školy úzce spolupracuje se školní odborovou organizaci ČMOS. Na začátku roku
2013 byla uzavřena nová kolektivní smlouva. Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel školy a
spolupráce se zahraničními školami obdobného typu jsou popsány v samostatných kapitolách.

Závěrem
Žáci naší školy se prosazují v krajském, celostátním i mezinárodním měřítku, a to ve všech
vyučovaných nástrojích všech oborů školy. Velmi nás těší velká návštěvnost našich koncertů
a třídních předehrávek. Odhadujeme, že kulturní akce naší školy navštíví během roku
přibližně 5 tisíc posluchačů.
Přáním a ctižádostí současného pedagogického kolektivu a vedení školy je rozvíjet bohatou
tradici s cílem více využívat moderní metodické postupy a informační techniku při umělecké
výuce, stále rozvíjet mezinárodní spolupráci s uměleckými školami v zahraničí, především se
Slovenskem, Polskem a Maďarskem, a dosahovat tak kvalitnější výsledky v práci školy a
ještě lepší umělecké úspěchy.
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Přehled pracovníků školy
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Hospodářský výsledek, náklady a výnosy (v tis. Kč)

Náklady
v tom:
platy včetně mimorozpočtových zdrojů
z toho:
platy pedagogů-př.nákl.na vzděl.
platy prov.zaměst.-př.nák.na vzděl.

celkem
MŠMT
MSK
16585,12
14552

0

vl.zdroje
2033,12

10801,85

10779

0

22,85

9850
903,85

9850
881

0

0
22,85

48

48

0

0

10,99

0

0

10,99

3657,31
107,65
44,75
2,17

3649,54
107,31
0
0

0
0
0
0

7,77
0,34
44,75
2,17

810,66

0

0

810,66

17,68

0

0

17,68

z dotace města Třince

4,44

0

0

4,44

opravy a udržování
cestovné
služby
z toho:
nájemné
z toho:
z dotace města Třince
z dotace obce Bystřice

56,93
23,66
712,24

0
0
0

0
0
0

56,93
23,66
712,24

324,34

0

0

324,34

18,55
100

0
0

0
0

18,55
100

školení a vzdělávání
ostatní služby
z toho:
z dotace města Třince

29,28
358,62

0
0

0
0

29,28
358,62

22,01

0

0

22,01

odpisy hmotného dlouhodobého majetku

132,19

0

0

132,19

náklady z drobného dlouhodobého majetku
z toho:
hmotný - učební pomůcky

138,45

16,15

0

122,3

79,01

16,15

0

62,86

86,27

0

0

86,27

44,26
38,03
3,98

0
0
0

0
0
0

44,26
38,03
3,98

UZ33353
UZ33353

OPPP
náhrady za DPN
odvody sociálního a zdravotního pojištění
zákonné sociální náklady (odvody FKSP)
zákonné sociální náklady (stravování,lékařské prohlídky)
ostatní sociální náklady
spotřeba materiálu a energie
z toho:
učební pomůcky

jiné ostatní náklady
z toho:
ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
ostatní jiné náklady
náklady na reprezentaci

Výnosy celkem
v tom:
školné
příspěvky na úhradu nákladů v ZUŠ
příjmy z úroků
zúčtování fondů (fond odměn)

celkem
MŠMT
MSK
16922,39
14552

0

vl.zdroje
2370,39

2170,16
13,1
0,63
22,85

0
0
0
0

0
0
0
0

2170,16
13,1
0,63
22,85

ostatní výnosy

18,65

0

0

18,65

dotace
z toho:
dotace města Třinec - Hrajeme si za školou
dotace města Třinec - Děti, které hrají, nezlobí
dotace obce Bystřice - nájemné pobočky

14697

14552

0

145

25
20
100

0
0
0

0
0
0

25
20
100

Hospodářský výsledek

337,27

Neinvestiční výdaje hrazené ze státního rozpočtu
v tom:
platy,ostatní soc.pojištění,zákonné soc.náklady
učební pomůcky,učebnice

14552
14535,85
16,15

Investiční výdaje - digitální křídlo Yamaha CLP 265 GP

0

Počet žáků

859

Náklady na žáka školy v Kč hrazené ze státního rozpočtu

16941

Přepočtený stav zaměstnanců
v tom:
pedagogičtí zaměstnanci
provozní zaměstnanci

35,24
30,35
4,89

% nenárokových složek k nárokovým složkám
včetně mimorozp.zdrojů
z toho:
osobní příplatky
odměny

7,6
49,7
50,3

V příloze přikládáme Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu včetně resortního
výkazu za rok 2012.

Zpracoval: Ivana Polášková
V Třinci dne 8.10.2013

Schválil: Mgr. Jiří Zabystrzan
V Třinci dne
8.10.2013

Grafická část
Náklady a výnosy v letech 2008 až 2012 v tis.Kč:

náklady
rok 2008
rok 2009
rok 2010
rok 2011
rok 2012

15508,88
15830,41
16109,67
16544,45
16585,12

výnosy
15508,88
16143,7
16109,67
16544,45
16922,39

17000
16000
15000
14000
Náklady

2008

Náklady roku 2012 v % vyjádření podle zdrojů krytí v
tis.Kč:

dotace MŠMT
dotace města,obce
ostatní vlastní zdroje

14522
145
1888,12

88%
1%
11%

2009

Výnosy

2010

2011

2012

VÁNOČNÍ KONCERT
evangelický kostel Třinec
úterý 18. prosince 2012
v 16,00 hodin
Základní umělecké školy Třinec

Program
1.

T. Simpson
W. Brade
Anonymus

Allemande
La volta
Slavík
Daphne

soubor zobcových fléten
Píšťalička

2.

M. Lazňovská - text Veni domine Tereza Valariková
P. Vaculík – hudba klav. doprovod Vanda Žurková

3.

J. Klengel

Kindertrio
- 1. věta

4.

F. Schubert

Ave Maria Martina Lancová
klav. doprovod Vanda Žurková

5.

Dream Christmas

6.

Cesta vánočního stromu (na motiv básně Rogera NcGougha
Kořeny, překlad: Jan Delong)
vystupují žáci 2. stupně a studia pro dospělé dramatického oboru

Gerson Mazur - housle,
Julia Krzoková - violoncello,
Aniela Krzoková - klavír

kvarteto zobcových fléten
Michaela Šebestová
Lenka Švehlíková
Kateřina Szolona
Martina Krhutová

7.

F. X. Gruber
K. Svoboda

Tichá noc
Andrea Szopová
Tři oříšky pro Popelku Radek Morcinek

8.

J. Malásek J. Bažant

Dobrá voda Malá symfonie

9.

Směs českých, polských a anglických koled „Bim! Bam!“
úprava Jiří Zabystrzan
hrají a zpívají žáci hudebních nauk, školní orchestr a kapela,
sólový zpěv: Tereza Valariková, Denis Szalbot, Noemi Bocek
diriguje
Daniel Kloda

orchestr ZUŠ
diriguje
Daniel Kloda

Dále účinkují žákyně tanečního oboru pod vedením Nadi Kisialové,
na koncertě se podílejí žáci výtvarného oboru pod vedením
Mgr. Beáty Martinkové a Mgr. Anny Šenkové.
Na přípravě koncertu se dále podíleli tito učitelé:
p. uč. A. Kostková (č. 1), p. uč. R. Lukešová (č. 2,4,9), p. uč. J. Adamíková (č. 3),
Mgr. M. Krhutová (č. 5,8,9), MgA. E. Turoň (č. 7), MgA. D. Kloda, (č.8,9),
Mgr. J. Zabystrzan (č. 8,9), Mgr. K. Lazarová (č. 8), Mgr. E. Erlebach (č. 8),
p. uč. Č. Pomykacz (č. 8), p. uč. D. Tlolková a Mgr. V. Pyszková (č. 9),
Mgr. T. Strmisková (č. 6)

Slavnostní koncert ke Dni učitelů
účinkují pedagogové ZUŠ Třinec
27. března. 2013 v 18.00 hodin, foyer KD Trisia Třinec.

1. V. Jírovec

Sonáta pro klavír, housle a violoncello

Petr Vondráček, klavír

části: Larghetto, Allegro

Martin Foral, j. h., housle
Tomáš Majliš, j. h., violoncello

2. A. Dvořák

Písně milostné č. 2, 5

Radmila Lukešová, zpěv
Vanda Žurková, klavír

3. G. Fauré

Španělský tanec (4ms)

Danuše Trávníčková , klavír
Julia Krzok

4. E. Storch

Sonáta pro kontrabas

Česlav Pomykacz, kontrabas
Alicja Böhm, klavír

5. V. Lejsek

Brazilský tanec č. 3 (Samba)

Vanda Žurková, klavír
Lucie Tomeczková, j. h. klavír

6. E. Bozza

Rustiques

Tomáš Kaleta, j. h.trubka
Veronika Žochová, j. h. klavír

7. P. I. Čajkovskij
B. Smetana

Ni slova, o drug moj

Ariel Zmuda, zpěv

Duet Znám jednu dívku

Martin Kajzar, j. h.zpěv
Alicja Böhm, klavír

8. E. Garner

Misty

Tamara Tomoszek, zpěv
Jiří Zabystrzan, klavír
Lukáš Mužík, j. h., baskytara
Pavel Pilch, bicí

Základní umělecká škola Třinec

Absolventský koncert II. stupně

foyer KD TRISIA Třinec
11. dubna 2013 v 18.00 hodin
Koncert je pořádán s podporou města Třince

Program
1.

V. Gavrilin

Tarantella

Karolina Promna, j.h.
Filip Macura
(klavír 4ms)

2.

J. Sherrer

Sonata G dur
(Largo, Allegro)

Agáta Szturcová
Kateřina Szolona
Kateřina Szturcová
(flétnové trio)

3.

A. Dennis

Corp de Ballet
Nocturn
Bravissimo

Denisa Promna
(klavír)

4.

J. B. Accolay Koncert a moll
(1. věta)
doprovod

Marek Rusz
(housle)
Daniela Worková

5.

Zb. Preisner About Passing
F. Burgmüller Parting

Mateusz Wacławik
(klavír)

6.

F. Händel

7.

S. Rachmaninov Preludium gis moll Aniela Krzoková
E. Grieg
Preludium
(klavír)

8.

H. Wieniawski

Sonata a moll
Agáta Szturcová
(Larghetto, Allegro) (flétna)
doprovod
Pavla Olšarová

Scherzo Tarantelle
doprovod

9.

A. Dennis
J. Schmidt

10.

E. Grieg

Jakub Kroczek
(housle)
Daniela Worková

On majestic Peaks
Zigzag
All of me

Filip Macura
(klavír)

Norský tanec č. 1
op. 35

Julia Krzoková, j.h.
Aniela Krzoková
(klavír 4ms)

Program

Koncertu Talentovaných žáků

Účinkují žáci ZUŠ Třinec
Hosté:
Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia
Jastrzębie-Zdrój(PL)

Dne 25. dubna 2013 v 17,00 hod.
foyer KD Trisia Třinec
Koncert je pořádán s podporou města Třince

Program
1. Trio zobcových fléten
Viola Ferfecká
Adéla Walachová
Magdaléna Heczková
2. Zuzana Czyžová
Adéla Walachová
Klavírní dopr.
Markéta Walachová
3. Trio zobc. fléten, klavír
Michal Šlaur
Tereza Tyrlíková
Linda Kiszová
4. Flétnové trio (Pl)
Dominika Pilis
Hanna Hojka
Nina Polczyk
5. Kvarteto zobc. fléten
Emilie Cichá
Eliška Sikorová
Lukáš Kraus
Samuel Cichý
6. Klarinetové kvarteto (Pl)
Wiktoria Jancz
Adrian Pietrzak
Kamila Czyż
Bartosz Mazur

Hans Leo Hassler – To Dance and to Skip
(Vivo – gagliarda)
Jan Zdeněk Bartoš – Deset skladbiček
(č. 6, 8)
Vlasta Bachtíková – Krajem paní Zdislavy
(Tanec na hradě Lemberku,
U Zdislavovy studánky,
Masopustní veselí)
Antonio Vivaldi – La Follia

Amy Beach – Pantalon,
Walz op. 36 nr 3
Johannes Brahms – Hungarian Dance nr 5
Albert Pek – Taneční siuta
(Branle, Currenta)

Bedřich Smetana – Dance of the Comedians
Coen Wolfgram – Israelian Folksongs

7. Julia Krzoková

Fryderyk Chopin – Fantasie - impromtu cis mol

8. Klavírní trio
Gerson Mazur
Julia Krzoková
Aniela Krzoková

Julius Klengel – Kindertrio G dur
(Andante, Finale)

9. Kvarteto (Pl)
Wojciech Rudol
Miłosz Czernek
Paweł Wysocki
Konrad Kloc

Ludwig van Beethoven – Ecossaise for
Military Band
Jeremiah Clarke – Trumpet Voluntary
George Gershwin – Lady Be Good

10. Soubor zobc. fléten „ Píšťalička“
Anonym – Daphne
Glen Müller, arr. Pavel Pilch – Sentimenta Journey

Absolventský koncert žáků
I. stupně
Základní umělecké školy Třinec

5. červen 2013 v 17,00 hod.,
koncertní sál

Program
1.

G. Fauré

Španělský tanec Krystyna Ivanov
(klavír 4 ms)
Julia Krzoková

2.

A. Jáhn

3.

D. Šostakovič
Ukolébavka
J. Flegl
Ze Slovenska

Variace na
Dominika Kwasková
ruskou lid. píseň akordeon
Izabela Pientoková
klavír

4.

A. Bilaš
A. Aralov

Rozjímání
Kateřina Hoffmannová
Na začátku století
klavír

5.

F. Chopin

6.

G. Ph. Telemann Partita 4 – 3 věty
Gabriela Kiszová
M. Finger
Variace
zobc. flétna
doprovod
Mgr. Pavla Olšarová

7.

M. Musorsgkij Slza
I. Berkovič

Preludium

8.

I. Jurníčková
Duha
F. Burgmüller

Mlhy nad řekou Magda Zabystrzanová
klavír
Allegro agitato

9.

J. Schmidt

All of me

10.

F. Chopin
J. Horáček

Valse, Es dur
Krystyna Ivanov
Česká modlitba klavír

11.

O. Rieding

Koncert h moll Julia Krzoková
3. věta allegro
violoncello

12.

A. Chačaturjan Waltz

Valse cis moll

(klavír 4ms)

Monika Menšíková
klavír

Ivana Stiborková
klavír

Jiří Měrka
klavír

Izabela Pientoková
Jiří Měrka

13.

A. Vivaldi
Fr. Schubert

Aria
Planá růže
doprovod

14.

F. Chopin

Fantazie Impromptu

Ingrid Konderlová
zpěv
Vanda Žurková
Julia Krzoková, klavír

Absolventský koncert žáků
I. stupně
Základní umělecké školy Třinec

6. červen 2013 v 17,00 hod.,
koncertní sál

Program
1.

D. Alexander

Touch a Rainbow (4ms)

Janina Byrtus
Jolanta Byrtus j.h.

2.

M. Musorgski

Slza

Dorota Martynková
klavír

3.

Ch. Gonnod – Bach

4.

S. Joplin

Bink´s Waltz (4ms)

Dorota Martynková
Renáta Bongilajová

5.

M. Moszkowski

Španělský tanec

Monika Kajzarová
příčná flétna

6.

Z. Fibich

Sonatina (2., 3. věta)

Samuel Cichý
housle
Markéta Walachová

Ave Maria

Agnieszka Kraina
housle

doprovod
7.

D. Alexander
E. Rocherolle

Journey of the Heart
Tales of the Matador

Janina Byrtus
klavír

8.

Poplawski

Polonéza

Tereza Mládková
housle
Mgr. Alicja Böhm

doprovod
9.

P. Saparov

Ragtime
doprovod

Kateřina Szturcová
flétna
Mgr. Pavla Olšarová

10.

R. Rodgers

My funny Valentine

Renáta Bongilajová
klavír

11.

A. Beach

Waltz (trio fléten)
Pantalon

Kateřina Szturcová
Kateřina Szolona
Michaela Piskořová

