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JESFLET HRÁL 

mezi květy
TEXT: DANA MACEČKOVÁ

Ve dnech 21. až 23. dubna  se v Olomouci v rámci 
jarní etapy olomoucké Flory uskutečnil první ročník 
festivalu základních uměleckých škol Olomoucké-
ho kraje s názvem „Hudba v květech“, kterého se 
společně s dalšími 47 soubory z osmnácti základ-
ních uměleckých škol zúčastnil i soubor Jesflet. Na 
Floru nás doprovázeli i někteří rodiče, sourozenci či 
prarodiče, takže atmosféra celého výletu byla vel-
mi příjemná a uvolněná. Po první obhlídce koncert-
ního pódia ve Smetanových sadech v části zvané 

„U rybníčku“ jsme se vydali prozkoumat jednotli-
vé pavilony vyzdobené záplavou květin a nasát tu 
pravou jarní atmosféru.
Odpoledne nás čekalo zakončení hudebního blo-
ku prvního dne. Pro tento festival jsme měli připra-
ven repertoár sestavený převážně z filmové a po-
hádkové hudby. Měli jsme s sebou dva naše „ostří-
lené“ moderátory, Janu Průšovou a Michala Do-

beše, kteří olomouckému publiku poutavě přiblíži-
li nejen naši základní uměleckou školu a její soubo-
ry a orchestry, ale také jesenickou přírodu a spolu-
práci s Priessnitzovými léčebnými lázněmi. Podrob-
ně představili rovněž jednotlivé skladby, hity z po-
hádek Shrek, Kouzla králů, Frozen, Lví král a další.
Protože Jesflet má ve svých řadách letos něko-
lik nováčků, byla to pro ně velká zkušenost hrát na 
velkém pódiu pod dohledem skvělého týmu pro-
fesionálních zvukařů. Organizátoři festivalu „Hud-

ba v květech“, koncertní agentura ARS VIVA a ZUŠ 
Němčice nad Hanou, byli velmi ochotní a měli vše 
dokonale promyšleno. Publikum zaujalo při na-
šem vystoupení zejména koncertní využití ozvuč-
ných barevných trubek z plastu, tzv. boowhackers, 
a také šikovnost našich nejmladších hráčů, hous-
listky Karolínky Svobodové a bubeníka Ondry Čas-
tulíka. Nejen oni, ale i celý soubor hrál výborně 
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a velké ozvučené pódium uprostřed krásné přírody 
si doslova užíval.
Po našem koncertě přišla za námi olomoucká hu-
dební skladatelka Květa Raueová – Fridrichová, se 
kterou domlouváme další spolupráci v příštím škol-

ním roce.
Poslední vystoupení, které Jesflet letos ještě čeká, 
bude 22. 5. 2015 v 17 hodin v Kapli na absolvent-
ském koncertě pěti jeho členů – Vojtěcha Rajské-
ho, Anežky Dostálové, Michaely Táborské, Nikoly 
Slowikové a Jana Macečka. Doplní je ještě klarine-
tista Lukáš Zjavka. Všichni jste srdečně zváni.
Členové Jesfletu děkují za velkou podporu všem 

svým sponzorům a přispěvatelům – firmě Agnis,                
Ing. Eduardu Klanerovi, Mgr. Marku Dostálovi, MUDr. 
Robertu Procházkovi, Pizzerii Pepino, firmě Tom 
servis Tomáš Lužný a v neposlední řadě i všem ro-
dičům a prarodičům svých současných členů.
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CO SE VAŘÍ POD POKLIČKOU 
KYTAROVÉHO     
ORCHESTRU?
TEXT: VÁCLAV DVOŘÁK

Hlavní koncert
Jaro 2015 prožil Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník pří-
pravou na svůj hlavní koncert. Ten se konal v pá-
tek 13. března 2015 v Kongresovém sále Priess-
nitzových lázní Jeseník. V loňském roce hrál a zpí-
val na našem koncertě vzácný host z daleké Bar-
celony -  kytarový virtuos  Manuel  Alonso. Letos 
jsme v tradici zajímavých hostů pokračovali. Na 
koncertě Kytarového orchestru jsme přivítali bý-
valého člena orchestru a hráče na mandolínu Vít-
ka Hanulíka, který se ujal sólových partií orchestru 
a spolu se svým spoluhráčem z kapely Křeni, blue-
grassovým kytaristou a houslistou Ondřejem Kozá-
kem Ph.D., zahráli a zazpívali několik vlastních písní. 
Mimo těchto hostů s námi zpíval náš tradiční spo-
jenec – pěvecký sbor Zvonky pod vedením p. uč. 
Anny Beťákové. Třešničkou na dortu bylo vystou-
pení Tanečnic kytarového orchestru, které vede 
p. uč. Klára Drgáčová. 

Přehlídka Kytarových orchestrů Kytarová 
Smršť Opava
Po loňském úspěchu jsme letos opět přijali po-
zvání na přehlídku Kytarových orchestrů v Opa-
vě, kterou organizuje vedoucí Kytarového orchest-
ru ZUŠ Opava p. uč. Lenka Lebedová. Přehlídka začí-
ná 14.5.2015 v 16 hodin v sále Knihovny Petra Bez-
ruče. 

Francie 2015
Koncem června se Kytarový orchestr ZUŠ Jese-
ník společně s pěveckým sborem Zvonky a Taneč-
nicemi Kytarového orchestru zúčastní multižánro-
vého festivalu Dalmatinek na jižním pobřeží Fran-
cie v okolí města Saint Tropez. Mimo Francie máme 
v plánu navštívit také Monako. 
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5. výročí   
KYTAROVÉHO    
SOUBORU        
ZUŠ JESENÍK
V pondělí 20. dubna 2015 oslavilo jedno 
z nejmladších těles naší Základní umělecké 
školy v Jeseníku své první kulaté narozeniny. 
TEXT: B. UHLÍŘOVÁ, VEDOUCÍ KS

V Klášterní kapli  v 17 hodin rozeznělo své nástroje 
dvacet pět kytaristů a kytaristek, aby přivítali čet-
né publikum, které tento koncert navštívilo.
Kytarový soubor zahrál posluchačům 18 skladeb 
různého stylového období a mohl tak potěšit např. 
milovníky starší hudby či španělských a mexických 
písní nebo tanců.
V úvodu těleso zavzpomínalo na své začátky z roku 
2010 dvěmi písněmi, které obohatila svým zpěvem 
žákyně pěvecké třídy paní učitelky Anny Beťákové 
Bára Bundilová.
Uprostřed koncertu vystoupil milý host z naší školy 
a to Ukuleleband Jeseník pod vedením pana učitele 
Václava Dvořáka.  V pěti skladbách z různých kou-
tů světa příjemně obohatil program koncertu, za 
což jim prostřednictvím tohoto článku ještě jed-
nou moc děkuji.
Hru Kytarového souboru u sedmi skladeb zvuko-
vě zpestřily sólistky z flétnové tříd Mgr. Dany Ma-

cečkové, které se souborem spolupracují již ně-
kolik let a sice Hana Mašková a Alexandra Uhlířová. 
U závěrečné skladby a přídavku spojili své síly sou-
bor s ukulele a koncert byl uzavřen nejen veselými 
skladbami a silným zvukem nástrojů, ale také vře-
lým potleskem a úsměvem na rtech z řad rodičů, 
hostů a návštěvníků tohoto výročního koncertu.
Po skončení byl pro účinkující připraven raut a krá-
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jení dortů. Děkuji všem sponzorům, kteří nám fi-
nančně velmi vypomohli a dále všem pedagogům, 
kteří nám pomohli s organizací akce.
Kytarový soubor si ke svým 5. narozeninám zaslou-
žil své první logo, propagační materiál a nové oble-
čení. Přeji mu do dalších let radost z dalšího společ-
ného muzicírování a děkuji všem členům za krásné 
překvapení, které mi na koncertě připravili.

POZVÁNKA NA KONCERT 15. května 2015

Srdečně zveme všechny milovníky jemnějšího zvu-
ku na kytarový koncert. Uskuteční se v Hale hote-
lu Priessnitz v jesenických lázních a to od 18.30 ho-
din. O první část koncertu se postarají letošní ab-
solventi z kytarové třídy Barbory Uhlířové a Car-
men Langerové. Michaela Charvátová, Ondřej Pe-
cina, Tereza Petřkovská a Vojtěch Podolský mají 

v připraveném repertoáru hru sólovou, dále duo, 
trio a kvartet. Druhá polovina koncertu bude patřit 
vystoupení Kytarového souboru ZUŠ Jeseník pod 
vedením B. Uhlířové. Za hudební zaměření Hra na 
kytaru se na Vás budou těšit:
C. Langerová, L. Krmelová a B. Uhlířová.
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JARNÍ KONCERT 
S ÚSPĚCHEM
TEXT: BC. TOMÁŠ UHLÍŘ, UMĚLECKÝ VEDOUCÍ DOM ZUŠ JESENÍK

Jarní koncert DOM ZUŠ Jeseník s podtitulem „Le-
tem světem“ je za námi. Setkal se s velmi kladným 
ohlasem u publika i u přítomných hostů.
Připomeňme, že za dirigentským pultem se kromě 
Milana Domese a Tomáše Uhlíře objevil i Vladimír 
Vraňovský a Andrzej Weinkopf /PL/. V programu 
koncertu zazněly skladby z různých koutů světa, 
ze zemí, kde orchestr za dobu působení účinkoval 
či z pera autorů klasické i soudobé hudby. V roli só-

listů se představili pikolista Vojtěch Rajský, trumpe-
tista Tibor Novotný a trombonista Andrzej  Wein-
kopf. Velký ohlas u publika měly zejména skladby El 
cumbanchero a Hospodská rvačka. Koncert zpes-
třilo tradičně i vystoupení mažoretek SZUŠ taneč-
ní s.r.o. Jeseník pod vedením Zuzany Fritscherové. 
Taktéž průvodní slovo v podání Jana Štelcla bylo 
naprosto famózní.
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V září 2015   

do Číny
DOM reprezentuje 
Českou republiku

TEXT: BC. TOMÁŠ UHLÍŘ

Vydařil se i večerní Muzikantský bál. Ještě jednou 
tímto děkujeme všem sponzorům a přispívatelům, 
kteří podpořili tuto akci a pomohli mladým jesenic-
kým umělcům snížit náklady na chystaný výjezd do 
Číny.

Chystané akce DOM ZUŠ Jeseník:
16. 5. 2015  ---------- Zahájení lázeňské sezóny – 

Areál PLL a.s. Jeseník
17. 5. 2015  ---------- Festival Biala /PL/
23.–24. 5. 2015  ---- Festival Hlučín
27. 6. 2015  ---------- Mezinárodní festival decho-

vých hudeb Jeseník

Členové Dechového orchestru mladých Základ-
ní umělecké školy Jeseník a mažoretky Crazy girls 
SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník se v září chystají na fes-
tival do Číny.
Na základě pozvání čínské strany, referencí a dopo-
ručení vybral organizační výbor Shanghai Tourism 
Festival ze 70-ti přihlášek z celého světa celkem 
20 orchestrů a souborů. Je mezi nimi i Dechový or-
chestr mladých ZUŠ Jeseník s mažoretkami Cra-
zy girls. Jeseničtí tak budou vůbec prvními českými 
zástupci na tomto festivalu vůbec a jako jediní zde 
budou reprezentovat Českou republiku!!!
Shanghai Tourism Festival je jedním z největ-
ších festivalů v Číně. Začíná velkolepým průvodem 
zhruba 1000 účinkujících z celého světa – na místě 
zahajovacímu ceremoniálu přihlíží cca 9 miliónů di-
váků, dalších 200 miliónů sleduje festival v přímém 
přenosu v televizích. V průběhu festivalu se jed-
notlivé soubory představují na významných mís-
tech Šanghaje a prezentují svou zemi a kulturu. 
STF začíná 11. 9. a končí 16. 9. 2015. 
V každém případě je účast na zmíněném festiva-
lu pro mladé hudebníky a mažoretky z Jeseníku 
velkou výzvou a oceněním. Do dlouhého seznamu 
již navštívených zemí si tak v září připíší další stát - 
Čínu i další kontinent – Asii.
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KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA   
TALENTOVANÝCH     
KLAVÍRISTŮ
TEXT: L. POLCROVÁ

Dne 1. dubna 2015 se v Prostějově konala Krajská 
přehlídka talentovaných klavíristů. V koncertním 
sále Základní umělecké školy Vl. Ambrose se před-

stavilo na 70 klavíristů z celého Olomouckého kra-
je. Z naší školy se zúčastnili Veronika Doušková, Da-
niel Hodgkins a Michal Straka. Všichni žáci podali vý-
borné výkony a důstojně tak reprezentovali naši 
školu. Veronice, Danielovi a Michalovi patří velké 
poděkování, rovněž také učitelkám – M. Ondryášo-
vé, B. A. Blahové a K. Vysikan, které své žáky na vy-
stoupení připravily.
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OKRESNÍ PŘEHLÍDKA   
TALENTOVANÝCH     
KLAVÍRISTŮ
TEXT: L. POLCROVÁ

Dne 24. dubna 2015  se v Klášterní kapli v Jesení-
ku uskutečnil 1. ročník Okresní přehlídky talentova-
ných klavíristů.
Soutěžní přehlídku zahájil ředitel ZUŠ Jeseník 
Bc. Tomáš Uhlíř a ve svém projevu vyslovil podporu 
našim talentům. Po celé odpoledne jsme byli svěd-
ky velmi zdařilých výkonů 29 klavíristů ze ZUŠ Karla 
Ditterse Vidnava a ZUŠ Jeseník.

Početné publikum z řad žáků, rodičů a prarodičů 
pozorně sledovalo klavírní umění a „divácká poro-
ta“ udělila „Cenu diváka“ těmto účinkujícím:

Phuong Anh Tran  /ZUŠ Karla Ditterse Vidnava/,
Markéta Hájková  /ZUŠ Jeseník/,
Veronika Doušková  /ZUŠ Jeseník/,
Aneta Kapustová  /ZUŠ Jeseník/,
Iveta Posoldová  /ZUŠ Jeseník/,
Eva Furmánková  /ZUŠ Karla Ditterse Vidnava/,
Sandra Juričová  /ZUŠ Karla Ditterse Vidnava/.

Ocenění odborné poroty „Cena za nejlepší výkon“ 
získali:

Anděla Marie Florková  /ZUŠ Jeseník/,
Phuong Anh Tran  /ZUŠ Karla Ditterse Vidnava/,
Martin Leskovjan  /ZUŠ Jeseník/,
Martin Lužík  /ZUŠ Jeseník/,
Veronika Doušková /ZUŠ Jeseník/,
Huyen Trang Tran  /ZUŠ Karla Ditterse Vidnava/,
Aneta Kapustová  /ZUŠ Jeseník/,
Daniel Hodgkins  /ZUŠ Jeseník/,
Eva Furmánková  /ZUŠ Karla Ditterse Vidnava/,
Aneta Podaná  /ZUŠ Jeseník/,
Sandra Juričová  /ZUŠ Karla Ditterse Vidnava/,
Jana Seibertová  /ZUŠ Jeseník/,
Michaela Krejzková  /ZUŠ Jeseník/
Alžběta Dvořáková /ZUŠ Jeseník/,
Karolína Furmánková  /ZUŠ Jeseník/,
Tereza Antošová  /ZUŠ Jeseník/,
Michal Straka  /ZUŠ Jeseník/,
Vojtěch Tomas  /ZUŠ Jeseník/.

Všem účinkujícím děkujeme za velmi krásné výko-
ny, oceněným žákům a studentům gratulujeme 
a přejeme hodně úspěchů a radostí s hudbou.
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ÚSPĚCHY VÝTVARNÉHO
TEXT: MGA. IVA SVOBODOVÁ

V letošním školním roce se nám urodilo něko-
lik ocenění, a to ještě nemáme výsledky ze všech 
soutěží. Na XIX. Mezinárodním bienále dětské 
grafiky v polské Toruni, kam se grafiky posílaly 
už v minulém školním roce, máme tři čestná uzná-
ní – Kristýna Joklíková, Zuzana Vrbová a Jasmína 
Georgievová. Práce poroty opravdu není lehká, vy-
brat z celkového počtu 10 654 prací na výstavu 
jen 1153 nejzdařilejších!
Každým rokem obesíláme také celostátní soutěž 
Zvíře není věc ve Dvoře Králové. V kategorii ke-

ramika naši žáci obsadili první dvě místa – Liliana 
Lukáčová za Chameleona a Jana Svobodová za Po-
lární lišku. V plošné tvorbě máme třetí místo, které 
získala Sára Augustýnová za linoryt Ptačí rodinka.
V mezinárodní soutěži Lidice 2015 perlily také ví-
cebarevné linoryty na téma světlo. Čestná uzná-
ní získali Karolína Svobodová, Jan Maceček a Maria-
na Dudková.
Všem žákům gratulujeme a přejeme mnoho inspi-
rací pro další tvorbu.
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Žáci, kteří se přihlásili do soutěže, museli pro-
jít školním a okresním kolem soutěže. Krajské kolo 
soutěže bylo v tomto roce rozděleno na dvě po-
řádající školy. Soutěž dřevěných nástrojů pořádala 
ZUŠ Hranice na Moravě a soutěž žesťových nástro-
jů pořadatelsky zajišťovala ZUŠ Šternberk. V poro-
tách zasedli i učitelé naší školy Mgr. Dana Macečko-
vá a Mgr. František Mech. Žáci naší školy opět po-
dali výborné výkony a odvezli si ze soutěže krásná 
umístění na předních místech. Mimořádným úspě-
chem je postup Petra Velce (tuba) a Ivany Von- 
druškové (trombon), oba žáci Mgr. Františka Me-
cha, do celostátního kola, které se bude konat 22. 
5. 2015 v Liberci.

Poděkování patří všem učitelům dechového oddě-
lení naší školy za přípravu žáků na soutěž, žákům 
za vynikající soutěžní výsledky a vzornou reprezen-
taci naší ZUŠ a všem korepetitorům za velmi dobrý 
a citlivý doprovod.

Výsledky žáků naší školy:

Zobcová flétna:
2. kategorie Barbora Doleželová 2. místo
4. kategorie Ester Konečná 1. místo
5. kategorie Tereza Kudelková 2. místo

Příčná flétna:
1. kategorie Amálie Jati 1. místo
2. kategorie Alexandra Uhlířová 1. místo
3. kategorie Petra Žáková 2. místo
4. kategorie Hana Mašková 2. místo
7. kategorie Vojtěch Rajský 2. místo

Hoboj:
2. kategorie Berenika Novotná 2. místo

Trubka:
1. kategorie Štěpán Dvořák 1. místo
4. kategorie Štěpán Jati 1. místo

Trombon:
1. kategorie Marie Kolompárová 1. místo
2. kategorie Jonáš Bubík 2. místo
4. kategorie Štěpán Rajský 2. místo
5. kategorie Ivana Vondrušková 1. místo s postu-
pem do celostátního kola
6. kategorie Tomáš Procházka 2. místo

Tuba:
2. kategorie Petr Velc 1. místo s postupem do celo-
státního kola

Paní učitelka Karolina Vysikan – ocenění poroty za 
citlivý doprovod a vynikající klavírní korepetici.

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE 
VE HŘE NA DECHOVÉ NÁ-
STROJE VYHLÁŠENÉ MŠMT 
ČR
Tento školní rok se opět po třech letech ko-
nala soutěž základních uměleckých školy vy-
hlášené MŠMT ČR v sólové hře na dechové 
nástroje.
TEXT: MGR. FRANTIŠEK MECH, PŘEDSEDA OUR
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KONTAKT
Hlavní budova
28. října 873, 790 01 Jeseník
tel./fax: +420 584 411 296 
mobil: +420 603 271 791 / +420 603 156 241 
e-mail: zusjes@jes.cz

Druhá budova
O. Březiny 45, 790 01 Jeseník
mobil: +420 731 457 020 
e-mail: brezinova@zusjes.cz

Místa poskytovaného vzdělávání

Lipová-lázně
Lipová-lázně 456, 790 61 Lipová-lázně 
mobil: +420 731 975 327

ZŠ Mikulovice
Hlavní 346, 790 84 Mikulovice 
mobil: +420 731 405 695

ZŠ Česká Ves
Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves
mobil: +420 727 926 266

Ateliér ZŠ Jeseník
Průchodní 154, 790 01 Jeseník
mobil: +420 733 180 513

Občasník vydává ZUŠ 
Jeseník a je určen 

k propagací kultur-
ních akcí a dalších ak-

tivit školy




