
ADÉLA MOTTLOVÁ - Na klavír hraje od svých 3,5 let. 
Úspěchy za dobu studia: 
 
2008 - 
1. cena na celostátní soutěži "Karlovarská růžička"  
1. cena ve dvou kolech na Mezinárodní soutěži pro čtyři ruce "Piano über Grenzen" - Česká republika+ Německo  
2. cena na celostátní soutěži "Prague Junior Note"  
 
2009 -  
1. cena na celostátní soutěži "Karlovarská růžička"  
1. cena a cena diváků na mezinárodní soutěži "Münchner Klavierpodium der Jugend" (Německo) 
2. cena na celostátní soutěži "Prague Junior Note"  
 
2010 -  
1. cena v ÚK, KK a OK celostátního soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů  
1. cena na celostátní soutěži pro klavírní dua "Dvořákův Lipník"  
1. cena na celostátní soutěži ve čtyřruční hře "Per Quattro Mani"  
1. cena na mezinárodní soutěži "Flame" - Paříž (Francie)  
2. cena na mezinárodní klavírní soutěži "Mozart" - Řím (Itálie)  
 
2011- 
Absolutní vítěz+1.cena+zvláštní cena na mezinárodní soutěži Citti di Barletta- Itálie 
1.cena-Prague Junior Note 
1. cena ve dvou kolech na mezinárodní soutěži "Piano über Grenzen" -  ČR+ Německo 
1. cena ve čtyřruční hře a 2. cena v sólo hře na mezinárodní soutěži F. Liszta -Budapešť (Maďarsko) 
 
2012- 
2. cena na celostátní soutěži ve čtyřruční hře "Per Quattro Mani"  
3. cena- Prague Junior Note 
 
Sólistka na koncertě MBS (Mladí brněnští symfonikové): W. A. Mozart- Koncert pro klavír s orchestrem B-dur KV238, 1. věta 
  
2013- 
1. cena v ÚK, KK a OK celostátní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů a absolutní vítěz v KK a OK  
1. cena + zvláštní cena poroty za mimořádný klavírní výkon v ÚK, KK a OK celostátní soutěže ZUŠ v komorní hře s 
převahou dechových nástrojů 
2. cena v mezinárodním festivalu-soutěže S. Rachmaninova pro mladé hudebníky v Madridu - Španělsko. 
 
2014- 
Absolutní vítěz, laureát a 1. cena na mezinárodní soutěži klavírní a komorní hudby CONCORSO DI PIANOFORTE E 
MUSICA DA CAMERA, Miláno, Itálie. 
Absolutní vítěz, laureát a 1. cena na 21. ročníku interpretační soutěže "Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“ 
pro komorní soubory – Vidnava  
1. cena v OK + 3. cena v KK celostátní soutěže ZUŠ ve hře na klavír 
2. cena studentské poroty + 3. cena v mezinárodní soutěži Broumovská klávesa -Mikulov 
2.cena-Prague Junior Note 
ČU na mezinárodní soutěži "Virtuosi per musica di pianoforte" 
 
Sólistka na koncertě MBS (Mladí brněnští symfonikové) : J. Haydn - Koncert pro klavír s orchestrem D-dur Hob. XVIII-11, 1. 
věta 
 
2015- 
Sólistka na dvou výchovných koncertech “Mozartovy děti“ s brněnskými filharmoniky:  
1/ C. Saint-Saens: Karneval zvířat 
2/ J. Haydn: Koncert pro klavír s orchestrem D-dur Hob.XVII-11, 1. věta 
 
Sólistka na koncertě MBS (Mladí brněnští symfonikové): C. Saint-Saens: Karneval zvířat 


