
MILOŠ MIŠKOVSKÝ, absolvent gymnázia v roce 2014 

 

Studoval gymnázium 
letech 2010–2014. Po 
maturitě nastoupil na 
ČZU v Praze, ale 
protože se chtěl více 
věnovat muzice, tak se 
pokusil o talentové 
zkoušky na Mezinárodní 
konzervatoř v Praze. 
Nyní se již věnuje 
hudbě naplno a je 
členem několika 
úspěšných kapel. 

Již od dětství byl můj 
život úzce provázán s 
muzikou. Jelikož jsem 

ovšem považoval za důležité vzdělávat se i mimo hudební odvětví, zvolil jsem v roce 2010 
ke studiu Gymnázium a obchodní akademii v Praze. Vzhledem k mému vztahu k hudbě 
jsem již během studia na ZŠ, a následně právě i gymnázia, absolvoval dohromady 13 let 
studia na ZUŠ obor kytara. Při rozhodování o budoucím vývoji mého karierního života hrála 
hudba vždy nespornou roli. Proto byla má cesta po maturitě víceméně již jistá a já při 
studiu na ČZU udělal talentové zkoušky a nastoupil na Mezinárodní konzervatoř v Praze, 
kde jsem aktuálně v pátém ročníku oboru basová kytara.  

A tak mám to štěstí, že se můj největší koníček stal mou obživou a já mám možnost nejen 
působit v několika kapelách, ale i dále předávat mé zkušenosti další generaci muzikantů, 
protože se ze mne stal i učitel na ZUŠ.  

Mezi jeden z mých nejdůležitějších hudebních úspěchů rozhodně řadím působení na 
německém turné s Rock meets classic v roce 2017. To mne obohatilo nejen po profesní 
stránce, ale získal jsem tak skvělou možnost působit skoro dva měsíce na jednom pódiu se 
jmény jako Steve Lukather (Toto), Uriah Heep, Rick Springfield, Magnum nebo Don Felder 
(Eagles). Dále jsem vystupoval např. s Pepou Vojtkem, Mikolasem Josefem nebo Danielem 
Landou. 

V poslední době mezi mé projekty patří mimo jiné i nahrávání hudebních podkladů pro 
filmový průmysl a v neposlední řadě i spolupráce na novém albu Heleny Vondráčkové. 

 

„Gymnázium mi pro můj život dalo úžasný základ, byl jsem moc rád za skvělý kolektiv, 
který v nás studentech podporoval vzájemnou pomoc a spolupráci mezi sebou jak ve třídě, 
tak ale i mimo výuku. Vedle vědomostního rozhledu tudíž nemohu opomenout mnoho 
skvělých přátel a kontaktů, které jsem zde během studia získal. Během čtyř let studium 
naprosto naplnilo má očekávání a já jsem získal nejen cenné vědomosti, ale i skvělou 
přípravu do budoucího života. Jsem velmi rád, že jsem měl možnost studovat na této 
škole.“ 

 


