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V šesti letech se v ZUŠ Kladno začala věnovat zpěvu a od sedmi let také hře na kytaru pod 

vedením paní učitelky Terezy Červené. Byla také sólistkou pěveckého sboru a hraje na flétnu.    

V roce 2015 se Markéta stává žákyní Mgr. Ozrena Mutaka. V roce 2015 a 2016 se na 

mistrovských kurzech Open Guitar Festival účastní výuky u D. Kavanagh, A. a J. Hronových, P. 

Steidla, P. Vacíka.  

 

Ocenění - kytara sólově: 

1. místo a zvláštní ocenění za interpretaci skladby – L. Brouwer: Danza del Altiplano – Národní 

soutěž ZUŠ ústřední kolo 2017 

1. místo, absolutní vítěz a zvláštní ocenění za interpretaci skladby -  M. Llobet: Canco del Lladre 

–  Národní soutěž ZUŠ krajské kolo 2017  

1. místa – soutěž ve hře na klasickou kytaru PRAGuitarra clássica 2014, 2015, 2016, 2017; 

zvláštní cena za nejlepší interpretaci české soudobé hudby – J. Burghauser: Minet, Směska (2016) 

1. místa – Mezinárodní kytarová soutěž Zruč nad Sázavou 2014, 2016 

1. místo, kytara – Labyrint v hudbě 2015    

1. místo – Národní soutěž ZUŠ krajské kolo 2014, (nejvyšší možné ocenění pro tuto věkovou 

kategorii) 

Zlaté stuhy, kytara – Jarní petrklíč 2012, 2013 

 

Markétin zájem o hru na kytaru je širší – vedle studia klasického repertoáru s Mgr. O. Mutakem 

pokračuje s T. Červenou i ve studiu technik jazzu, blues, improvizace (konzultace s M. Rejhonem a 

J. Šindlerem). Zajímá ji spojení hry na kytaru a zpěvu.  

 

Píše a skládá vlastní písně, účinkuje také v duu se sestrou: 

1. místo národní finále Folky Tonk 2017 

1. místo a absolutní vítězství Hradecké Gitarreando 2016 

1. místa národní finále Dětská Porta 2015, 2016 

1. místo Folkový Kvítek 2015 (výhradně vlastní písně) 

1. místo, skupiny a dua, Labyrint v hudbě 2015    

2. místo národní finále Dětská Porta 2014 

Účinkování na folkových festivalech: České národní finále Porty – Řevnice, Žalmanův folkový 

Kyjov, Folkový Kvítek a další 

 

Markéta hraje také divadlo, recituje, zajímá se o literaturu:  

Držitelka celostátního ocenění Zlatý oříšek 2014 

1. místa – Národní literární soutěž Rosteme s knihou (Svět knihy) 2014, 2015 

2. místo – zpěv, Pražský pěvec 2015 

Čestné uznání – recitační přehlídka Dětská scéna, krajské kolo 2015 

3. místo – Mezinárodní literární soutěž Kladenská Veverka 2014 

1. místo – zpěv, Národní soutěž ZUŠ krajské kolo - 1. místo zpěv. 2012 (nejvyšší možné ocenění 

pro tuto věkovou kategorii) 

Zlatá stuha, zpěv – Jarní petrklíč  2012 

3. místo – zpěv, Pražský pěvec  2012 


