Velice úspěšný školní rok ZUŠ I. Kawaciuka v Duchcově
Letošní školní rok kladl na některé žáky ZUŠ v Duchcově nebývale velké nároky. Sešlo se
totiž několik významných akcí základních uměleckých škol. Byla to především národní
soutěž ZUŠ, která v letošním školním roce byla určena pro dechové nástroje a zpěv. Další
velká národní soutěž byla pro hráče na zobcovou flétnu - Flautohry Teplice.A na konci
května jedna žačka pojede na velkou mezinárodní soutěž pro mladé klarinetisty do Belgie.
Soutěž ZUŠ je náročná v tom, jak probíhá dlouho. Okresní, krajské a ústřední kolo bylo
rozloženo do několika měsíců a pro žáky byla soutěž hodně únavná a psychicky vyčerpávající.
Do soutěže se přihlásilo pět žáků ze třídy učitele Mgr. Miroslava Malečka: Albert Beneš,
Amálie Benešová a Barbora Bachová na klarinet a Markéta Bachová a Hana Plevová na
zobcovou flétnu.
V okresním kole, které se konalo v únoru v Teplicích, získaly děti ve svých kategoriích první
cenu a Albert Beneš, Baruška Bachová, Markéta Bachová a Hana Plevová mají také postup do
krajského kola.
Krajské kolo soutěže se pořádalo koncem března v Litvínově a zde již byla hodně velká
konkurence a vysoká úroveň všech soutěžících. Našim dětem se hrálo výborně a Albert
Beneš a Baruška Bachová na klarinet mají ve své kategorii první místo s postupem do
ústředního kola do Prahy. Markéta Bachová a Hana Plevová na zobcovou flétnu mají ve své
kategorii třetí místo.
V Praze probíhalo začátkem května ústřední kolo soutěže ZUŠ. Zde již byli jen ti nejlepší
z celé republiky a i zde se naši žáci umístili výborně. Albert Beneš a Baruška Bachová mají
druhou cenu.
Koncem dubna se na Konzervatoři v Teplicích tradičně pořádá velká národní soutěž na
zobcovou flétnu - Flautohry Teplice. Markéta Bachová získala ve své kategorii první místo a
Hana Plevová ve své kategorii třetí místo.
Baruška Bachová ještě koncem května pojede na mezinárodní klarinetovou soutěž do
Belgie.
Všem dětem moc blahopřeji a děkuji také paní ředitelce Šárce Gauseové, která děti
doprovázela na klavír a rodičům žáků za velkou podporu.
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