
Úspěchy žáků ZUŠ Járy Cimrmana Fr. Lázně v roce 2015/2016 
 

Soutěž ZUŠ v hře na el. klávesové nástroje, okresní kolo, Chodov 
  
 J.M.Theiss,0.kat.   1.místo s postupem   p.u č.V.Hrinko 
 T. Čeháková,VI.kat.   1.místo s postupem   p.u č.V.Hrinko 
 F.Skribek,VI.kat.   1.místo s postupem   p.u č.V.Hrinko 
 T.Horská,VIII.kat.   1.místo s postupem   p.u č.V.Hrinko 
 Š.Vargová,VII.kat.   2.místo   p.u č.D.Stará 
 P.Weinfurter,VIII.kat.   2.místo   p.u č.D.Stará 

 
Soutěž ZUŠ v komorní hře dechových nástrojů, okresní kolo, Cheb 

  
 Trumpetové duo A.Kotal,J.Lehoczky,I.c)kat. 1.místo s postupem   p.u č.J.Ková ř 
 Trumpetové duo A. Červenka,A.Valenta,II.c) 1.místo s postupem   p.u č.J.Ková ř 
 Trumpetové duo V.a O.Kolá řovi,III.c)kat. 1.místo s postupem   p.u č.J.Ková ř 
 Trumpetové duo T.Basl,M.Chovanec,III.c)kat. 1.míst o s postupem   p.u č.J.Ková ř 
 Trumpetové duo K.Brtník,O.a V.Kolá řovi,II.c) 1.místo s postupem   p.u č.J.Ková ř 
 Pozounové trio J.a J.Baarovi,J.Šmrha,II.c) 1.místo  s postupem   p.u č.R. Říšský 
 Kvarteto zobcových fléten S.Spá čilová,M.Brisudová,  
 A.Ku čerová,A.Kvasni čková II.b) kat.  1.místo s postupem   p.u č.Z.Horská 
 2 flétny a klavír - E.Tumidalská,V.Hrdli čková, 
 L.Phanová     2.místo   p.u č.S.Halasová 

 
Soutěž ZUŠ ve hře na akordeon, okresní kolo, Mariánské Lázně  

  
 Š.Plachý,0.kat.   1.místo s postupem   p.u č.B.Polívka 
 L.Gillarová,II.kat.   1.místo s postupem   p.u č.B.Polívka 
 M.T ůma,0.kat.   1.místo bez postupu  p.u č.B.Polívka 
 Akordeonové trio MLŠ,I.A kat. - L.Gillarová, 
 Š.Plachý,M.T ůma   1.místo s postupem   p.u č.B.Polívka 

  
Soutěž dětských recitátorů „Dětská scéna 2016“, okresní kolo, Mar. Lázně 

  
 Y.Stola řová,4.kat.   1.místo s postupem   p.u č.J.Marková  

 
Soutěž dětských recitátorů „Dětská scéna 2016“, krajské kolo, Mar. Lázně 

  
 Y.Stola řová,4.kat.                  Čestné uznání   p.u č.J.Marková   

 
Soutěž ZUŠ v komorní hře dechových nástrojů, krajské kolo, Mar. Lázně 

   
 Trumpetové duo A. Červenka,A.Valenta,II.c) 1.místo s postupem   p.u č.J.Ková ř 
 Trumpetové duo V.a O.Kolá řovi,III.c)kat. 1.místo s postupem   p.u č.J.Ková ř 
 Pozounové trio J.a J.Baarovi,J.Šmrha,II.c) 1.místo  s postupem   p.u č.R. Říšský 
 Kvarteto zobcových fléten S.Spá čilová,M.Brisudová,  
 A.Ku čerová,A.Kvasni čková II.b) kat.   1.místo bez postupu  p.u č. Z.Horská 
 Trumpetové duo A.Kotal,J.Lehoczky,I.c)kat. 2.místo     p.u č.J.Ková ř 
 Trumpetové duo T.Basl,M.Chovanec,III.c)kat. 2.míst o   p.u č.J.Ková ř 
 Trumpetové duo K.Brtník,O.a V.Kolá řovi,II.c) 2.místo   p.u č.J.Ková ř 

  
Soutěž ZUŠ ve hře na akordeon, krajské kolo, Kraslice 

  
 Š.Plachý,0.kat.   1.místo s postupem   p.u č.B.Polívka 
 L.Gillarová,2.kat.   1.místo s postupem   p.u č.B.Polívka 
 Akordeonové trio MLŠ,I.A kat. - L.Gillarová, 
 Š.Plachý,M.T ůma   1.místo s postupem   p.u č.B.Polívka 

 
Soutěž ZUŠ ve hře na el. klávesové nástroje, krajské kolo, Sokolov 

  
 J.M.Theiss,0.kat.   1.místo s postupem   p.u č.V.Hrinko 
 T. Čeháková,VI.kat.   1.místo s postupem   p.u č.V.Hrinko 
 F.Skribek, VI.kat.   1.místo s postupem   p.u č.V.Hrinko 
 T.Horská, VIII.kat   1.místo s postupem   p.u č.V.Hrinko 



Pěvecká soutěž Březovský lístek - krajské kolo, Březová u Sokolova 
  
 A.Valenta, 2.kat.  postup do celostátního kola    p.u č.S.Lešková 
 M.Zárubová, 1.kat.          3.místo              p .u č.S.Lešková 

 
Komenský a my - krajské kolo 

  
 F.Skribek postup do celostátního kola   p.u č. J.Rymešová 

 
Celostátní soutěž v populárním zpěvu „Karlovarský hlas“, Karlovy Vary  

  
 L.Vostrá   postup do 2. kola   
    ve 2. kole cena kapely p.u č. S.Lešková 

 
Celostátní soutěž ve hře na klas. kytaru „PRAGuitarra Clássica“ 2016, Praha  

  
 J.Morkes   2.místo   p.u č.A.Kotlar 

 

Soutež ZUŠ ve hře na el. klávesové nástroje, ústřední kolo, Fr. Lázně  
  
 J.M.Theiss,0.kat.   1.místo   p.u č.V.Hrinko 
 t.Horská, VIII.kat   2.místo    p.u č.V.Hrinko  
 F.Skribek, VI.kat.   2.místo    p.u č.V.Hrinko 
 T. Čeháková,VI.kat.   3.místo    p.u č.V.Hrinko 

  
Soutěž ZUŠ v komorní hře dechových nástrojů, ústřední kolo, Orlová 

  
 Trumpetové duo A. Červenka,A.Valenta,II.c) 1.místo   p.u č.J.Ková ř 
 Trumpetové duo V.a O.Kolá řovi,III.c)kat. 1.místo   p.u č.J.Ková ř 
 Pozounové trio J.a J.Baarovi,J.Šmrha,II.c) 2.místo    p.u č.R. Říšský 

  
Soutěž ZUŠ ve hře na akordeon, ústřední kolo, Plzeň 

   
 Š.Plachý,0.kat.   1.místo   p.u č.B.Polívka 
 L.Gillarová,2.kat.   2.místo   p.u č.B.Polívka 
 Akordeonové trio MLŠ,I.A kat. - L.Gillarová, 
 Š.Plachý,M.T ůma   2.místo   p.u č.B.Polívka 

 
Literární soutěž – Moje řeka Ohře 

  
 Thi Dieu Linh Nguyen,1.st.   1.místo             p. uč.J.Rymešová 
 F.Skribek,2.st.   1.místo              p.u č.J.Rymešová 
 Dang Tuyet Nhung,2.st.   3.místo   p.u č.J.Rymešová  

 
Na střední umělecké školy úspěšně vykonali přijímací zkoušku: 

  
 J.Phi, St řední odborná škola multumediální a propaga ční tvorby Praha, s.r.o.  p.u č.S. Čadková, D. Černý 
 K.Opeltová,st řední odborná škola um ělecko řemeslná Praha, s.r.o.    p.u č.S. Čadková  
 J.Morkes,Konzervato ř Plze ň - obor kytara    p.u č.A.Kotlar 

 
 
 

Všem žákům a pedagogům děkujeme za práci, 
kterou věnovali přípravě a vynikající reprezentaci školy. 


