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AKORDEONISTA  ZUŠ  R.  FIRKUŠNÉHO  NAPAJEDLA  VYHRÁL  MEZINÁRODNÍ

SOUTĚŽ VE VÍDNI

NAPAJEDLA – Státní základní umělecké školství v kraji se může chlubit dalším velmi
významným úspěchem svého žáka. Martin Kot (nar. 2002) získal 28. 2. na Mezinárodní
akordeonové soutěži ve Vídni nejcennější – zlatou příčku v kategorii 1C do 15 let.

Foto: František Cívela /ocenění/, foto MK: archiv www.zuskazuska.cz – z koncertu v KC Zlín

Soutěže se zúčastnilo 24 akordeonistů, nejvíce jich bylo z Polska a Litvy, dále pak z Rakouska a 
ČR. Martin soutěžil v kategorii do 15 let, která byla dvoukolová
Martin Kot je i přes svůj nízký věk zkušený, přesto mezinárodní účast přináší další podněty.
„Martin je nadaný žák, hraní ho baví, ale nechybí mu obrovská píle a rád předvede na pódiu, co se 
naučil. Přestože jeho výkon nebyl úplně stoprocentní, což se vždy nepovede a je to přirozené, porotu
přesvědčil o svých kvalitách a zvítězil s bodovým náskokem od druhého hráče,“ prozradila 
Martinova učitelka Petra Strašáková, která už léta svého žáka doprovází i na mezinárodní akce a k 
samotné soutěži ještě dodává: „Byl si vědom, že 1. kolo mohlo být lepší, proto jeho reakcí na 
vítězství bylo překvapení, velmi příjemné.“

Martin Kot se nyní připravuje na krajské kolo Soutěže žáků ZUŠ v březnu, které je postupové do 
ústředního kola v Plzni v květnu, Mezinárodní soutěž v Ostravě v dubnu a v Pule na přelomu dubna
a května, na podzim by se rád zúčasnil soutěže v Castelfidardu a Praze.

Martin Kot – držitel Zlatého oříšku i host filharmonií
Mladičký akordeonista působí nesmírně skromně, přesto jsou jeho výkony nezapomenutelné. 
Dokonce natolik, že reprezentoval nejenom svou mateřskou základní uměleckou školu Rudolfa 
Firkušného Napajedla, ale rovnou Českou republiku v Kolíně nad Rýnem na evropském finále 
Eurovision Young Musicians 2014. 
Loni byl také hostem koncertu Václava Hudečka na Pražské konzervatoři.
Co absolvoval:
Soutěže:
Mezinárodní akordeonová soutěž – Petrohrad ( duben 2015 )
Mezinárodní soutěž – Ostrava ( duben 2015 )
Mezinárodní soutěž – Castelfidardo ( září 2015 )
Mezinárodní soutěž – Przemysl ( prosinec 2015 )
Ústřední kolo soutěže ZUŠ, Havířov, 5. – 7. 5. 2011 – 2. místo v 0. kategorii
Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava, 18. – 20. 4. 2013 – 1. místo, absolutní vítěz
Mezinárodní akordeonová soutěž Pula ( Chorvatsko ), 24. – 27. 4. 2013 – 1. místo, 
zlatý pohár vítězů
Ústřední kolo soutěže ZUŠ, Pardubice, 10. -12. 5. 2013 – 1. místo ve II. kategorii, 

http://www.zuskazuska.cz/


cena za mimořádný výkon a cena pro absolutního vítěze mladší kategorie
Mezinárodní festival akordeonové hudby  Przemysl ( Polsko ),  10. - 14. 12. 2013 – 4. místo
Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR (leden 2014) – hra na akordeon - 1. místo
Národní kolo přehlídky Eurovision Young Musicians ( únor 2014) – 1. místo s postupem 
do celoevropského finále v Kolíně nad Rýnem
Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava (duben 2014) – 1. místo
Koncerty a vystoupení na akcích:
Charitativní akce ,,Dejme dětem křídla“ Luhačovice – 4. 10. 2013
Festival Pocta Rudolfu Firkušnému Napajedla – 16. 11. 2013
Ceremoniál zakončení Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže – 23. 1. 2014
Ocenění medailistů Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže, Zlínský kraj – 18. 2. 2014
Ocenění školních metodiků prevence zlínského kraje – napajedelský zámek – 16. 4. 2014
Slavnostní  koncert v Kongresovém centru ( Festivalu ZUŠka? ZUŠka! ) – 16. 5. 2014
Hudební festival Znojmo, koncert Malí géniové – 14. 7. 2014
Europárty Plzeň – 13. 9. 2014
Svatováclavský koncert, Praha – Žofín – 29. 9. 2014
Chci být muzikantem, Besední dům Brno – 4. 10. 2014
Koncert české hudby, ZUŠ R. Firkušného Napajedla – 3. 12. 2014 
Dále Martin vyjel na akordeonovou soutěž do Bosny a Hercegoviny nebo do Ruska.

Kontakt pro média:

Bc. Jana Kubáčová

PR Zuška?Zuška!

Tel.: 777 105 674
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