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TEXT: BC. TOMÁŠ UHLÍŘ
UMĚLECKÝ VEDOUCÍ DOM ZUŠ JESENÍK

V sobotu 25. 3. 2017 se v Kongresovém sále PLL a. s. Jeseník uskutečnil tradiční jarní koncert Dechového orchestru mladých ZUŠ
Jeseník, tentokrát s podtitulem
„Legendy filmové hudby.“
Orchestr řídili dirigenti Milan Domes, Tomáš Uhlíř a Vladimír Vraňovský, program zpestřily mažoretky SZUŠ taneční s. r. o. Jeseník pod vedením Zuzany Fritscherové a Kláry Drgáčové, průvodní slovo obstaral nepřekonatelný
Jan Štelcl.
V programu koncertu, který
předvedli hráči orchestru v nových stejnokrojích a kde zajímavostí bylo i promítání ukázek

z hraných filmů, zazněly například
skladby z filmů Sedm statečných,
Tenkrát na západě, Gladiátor, Skyfall, Četník ze St. Tropez, Sněhurka a sedm trpaslíků, Hvězdné války, Flashdance, Titanic, Lví král
atd… V sólech se blýskly hráčky
Lada Kolompárová, Jana Čížková
a Veronika Vlčková.
Velkou návštěvnost zaznamenal
i tradiční Muzikantský bál.
Děkujeme touto cestou ještě
znovu všem sponzorům a přispívatelům:
Město Jeseník, Olomoucký kraj,
Priessnitzovy léčebné lázně a. s.
Jeseník, OMYA CZ s. r. o., Fenix
Trading s. r. o., K-AGRO Mikulovice s. r. o., Ing. Jiří Krátký, Alexandr Kaňovský, Ing. Jan Jedlička, Ing.

Anna Šenkýřová, Autobusová doprava Pavel Jireš, Autobusová doprava Milan Szkipala, Květinářství
Iris a jako vždy skvělým posluchačům!
A kde můžete orchestr spatřit v následujících týdnech?
31. 5. –5 . 6. na Mezinárodním
soutěžním festivalu v italské
Giulianově
24. 6. na koncertech v rámci XIV.
ročníku Mezinárodního festivalu dechových hudeb v Jeseníku
a v lázních.

VE DRUHÉM POLOLETÍ
ŠKOLNÍHO ROKU
2016/2017

VÝTVARNÝ OBOR

KONCERT „LEGENDY FILMOVÉ HUDBY“ ZA NÁMI

TEXT: JANA KRHÁNKOVÁ

Chceme Vás informovat o četných
novinkách vztahujících se k druhému pololetí. Tak především gratulujeme k úspěšnému vykonání talentových přijímacích zkoušek: žákyně Ivy Svobodové Adéla Balcárková se umístila na předním místě
a byla přijata na Střední průmyslovou školu Šumperk. Tereza Koukalová ze třídy Jany Krhánkové byla přijata na Technickou univerzitu v Liberci, katedra Designu. Oběma velmi gratulujeme a přejeme mnoho
úspěchů v dalších studiích. Výtvarný obor obeslal v měsíci březnu
soutěže Lidice 2017, Alšova země,
Zvíře není věc a Marie Terezie. Ve
všech soutěžích získal náš obor
řadu ocenění – čestná uznání, cenu
za kolekci a také místa první. Dále
připravujeme obeslání soutěží Můj
sen a Toruň 2017. Zcela zásadní je
účast na soutěži výtvarných oborů ČR, už proto, že se koná jedenkrát za tři roky. Naši učitelé se zúčastní krajského kola se svými celky prací ve dnech 18. a 19. 5. 2017
ve Šternberku. O všech výsledcích
budeme veřejnost průběžně informovat. Čtvrtého dubna jsme zahájili Absolventskou výstavu I. stupně
v Divadle Petra Bezruče. Absolventi Nikola Budilová, Anna Machalcová, Denisa Tomšů, Aneta Zbořilová,
Štěpán Jati, Tomáš Kopřiva, Nikola Kořínková, Josefína Obidová, Vojtěch Pánek, Adéla Podhorná, Jana
Valíčková a Adéla Balcárková se
představili svými výtvarnými cykly. Pestrost postupů a použitých
technik ukazuje široký záběr možných přístupů k výtvarnému směřování. Pár dnů poté jsme pomáhali
instalovat regionální výstavu Jesenicko mýma očima v Katovně. Výstava vznikla z vybraných a vítěz-

ných prací soutěže, uspořádané
na počest oslav 750 let od vzniku
města Jeseník. Také naši žáci v kategorii ZUŠ byli úspěšní: žáci J. Hanulíka získali Cenu za soubor prací.
1. místo: Nela Poskerová, dvě třetí
místa: Tereza Mandátová a Zuzana
Ingrová – ze třídy I. Svobodové Natálie Zemanová: 1. místo a Markéta Políšenská: 2. místo – třída J. Krhánkové. Všem upřímně gratulujeme. Výstavu je možné navštívit do
konce května.
Další výstavou pro veřejnost je Absolventská výstava II. stupně. Ve
vestibulu jesenického Kina (zahájení 4. 5. 2017) až do konce května jsou k prohlédnutí práce pěti
absolventů druhého stupně, kteří zakončí studia výtvarného oboru v technikách kresby, malby, grafiky a kombinovaných technik. Dáša
Bílková, Jan Rokyta, Eliška Buchtová, Anna Ondruchová a Andrea Poljaková ze tříd J. Krhánkové a I. Svobodové představují svými cykly završení dlouhodobých studií na naší
škole.

Každým rokem končíme školní rok
velkou Výroční výstavou. Také letos se na ní budou naši učitelé prezentovat s ukázkami tvorby své
třídy za celý školní rok. Od 6. června (vernisáž v 17. 00 h, vestibul
IPOSu Jeseník) bude pro návštěvníky otevřena výstava, která bude
obsahovat tvorbu a vzdělávací postupy jednotlivých tříd VO, tedy
práce přibližně dvou set žáků. Výstava potrvá do konce září 2017.
Nesmím zapomenout na Open
ZUŠ, připravovaný na 30. 5. 2017.
V tomto dni se představí v celé republice základní umělecké školy na
veřejnosti nejrůznějšími hudebními, literárně dramatickými,
tanečt
ními a výtvarnými aktivita
aktivitami. Také
my na výtvarném
m oboru chystáme
chystá
Den otevřených
h dveří VO, plný překvapení, přijďte.
ďte.

JESFLET
TEXT: DANA MACEČKOVÁ

Soubor Jesflet má v letošním
školním roce za sebou celou řadu
úspěšných vystoupení. Dva žánrově velmi pestré koncerty
v Priessnitzových léčebných lázních 18. 11. 2016 a 17. 3. 2017, na
kterých se Jesflet představil spolu se svými talentovanými zpěvačkami Karolínou Furmánkovou,
Sárou Rapčanovou, Beátou Paukovou a se sólistou na trubku Štěpánem Jati, zaznamenaly veliký
ohlas u početného publika, které se téměř nevešlo do haly Léčebného domu Priessnitz. Hudební složku zkrášlilo i zdařilé vystoupení baletního tria ve složení Nela
a Natálie Mudrovy a Karolína Svobodová.
Předvánočně pojatý Mikulášký
koncert 2. 12. 2016 v Klášterní kapli měl rovněž své hosty,
a to nejmladší hráče na zobcové a příčné flétny. Tajuplný adventní čas umocnilo vystoupení dvou studentů varhanního oddělení, Karla Kubíčka a Kláry Ková-

řové. Velmi slavnostní atmosféru zaznamenal pečlivě připravovaný Novoroční koncert 1. 1. 2017
v Priessnitzových léčebných lázních, který s velikou elegancí a
šarmem moderovali Jana Průšová a Jan Maceček. A nesmíme zapomenout ani na vystoupení Jesfletu na Dobročinném koncertě pro útulky a opuštěná zvířata
1. 12. 2016, na jehož organizaci se
členové souboru podílejí už druhým rokem.
Obrovský úspěch Jesflet zaznamenal na krajském kole Soutěžní přehlídky jazzových a ostatních
souborů a orchestrů 1. 4. 2017
v Zábřehu, kde získal první místo s postupem do celostátního
kola. Tato velká přehlídka se bude
konat 9. a 10. 6. 2017 v severočeském Litvínově. Soubor Jesflet
tam ale nepojede poprvé. Stejného úspěchu totiž dosáhl i na stejné soutěži před třemi lety v roce
2014. Mezitím se ale členská základna souboru značně obměnila, a tak pro většinu členů Jesfletu je reprezentace ZUŠ Jeseník

OPĚT
V CELOSTÁTNÍM
KOLE
na celostátní úrovni a zařazení se
mezi nejlepší soubory a orchestry z celé České republiky zcela novým pojmem. Po této soutěži čeká na Jesflet spolu se sólisty
a zpěváky další krásná umělecká
příležitost v podobě velkého open
air koncertu 16. 6. 2017 v České
Vsi, na který zveme příznivce moderní, filmové a jazzové hudby.
Veliké poděkování si zaslouží nejen všichni rodiče členů souboru, ale také jeho podporovatelé:
MUDr. Robert Procházka, Mgr. Marek Dostál a firma Agnis, Ing. Eduard Klaner a PLL a. s. Jeseník. I díky
nim se Jesflet může vydat na dalekou cestu na sever Čech, kde
bude v červnu reprezentovat
svoji školu, město Jeseník i Olomoucký kraj.

KYTAROVÝ ORCHESTR ZUŠ JESENÍK MĚL HOSTY Z OPAVY
TEXT: VÁCLAV DVOŘÁK

V sobotu 8. dubna 2017 bylo
v Kongresovém sále Priessnitzových léčebných lázní Jeseník
od rána rušno. Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník již od devíti hodin chystal vše potřebné k tomu,
aby tento den proběhl co nejlépe.
Probíhala zkouška orchestru s posledními pokyny, připravoval se
pěvecký sbor Zvonky a tanečnice
srovnávaly své ladné kroky, aby

jim to v prostředí Kongresového
sálu opravdu slušelo. Pan Zvukař
Jaromír Carda Staněk chystal aparaturu – ozvučit totiž dohromady 70 muzikantů je těžký oříšek.
A to ještě stále nebylo vše. Kolem
desáté hodiny dorazil hlavní host,
Kytarový orchestr ZUŠ Václava Kálika Opava. Dopoledne uteklo jako voda a než jsme se nadáli,
tak koncert začínal.
Průvodního slova se ujal se svou
typickou lehkostí náš bývalý hráč
a současný učitel na ZUŠ Javorník

Vítek Hanulík. Nejdříve zahrál Kytarový orchestr Opava pod vedením své energické dirigentky a zakladatelky p. uč. Lenky Lebedové. Sympatickou hru asi 25 členného orchestru zpestřil sólový
zpěv a vystoupení na nás udělalo
opravdu dobrý dojem.
Náš Kytarový orchestr zahrál své
tradiční písně i nové skladby s vybranými členkami a členy pěveckého sboru Zvonky p. uč. Anny
Beťákové. Nácviku sborových partů našeho společného repertoá-

PĚVECKÉ ODDĚLENÍ
TEXT: ANNA BEŤÁKOVÁ

Žáci pěveckého oddělení se zúčastnili okresního kola pěvecké
soutěže Duhová písnička 28. 11.
2016, pořádané Duhou Jeseník
v Kapli. Za naši ZUŠ získaly 1. místo
–Julie Kouřilová, Zuzana Glauschová, 3. místo – Klára Koukalová.
Pěvecký sbor Zvonečky nastudoval muzikál – Červená Karkulka, se
kterým se představil 22. 11. 2016
v MŠ v Mikulovicích, 7. 12. 2016
v Širokém Brodě, na vánočních trzích 3. 12. 2016 v sále OÚ v Mikulovicích, 6. 12. 2016 na vánočním
koncertě pěveckých sborů Zvonečky a Zvonky v Kapli. Zúčastnil
se poprvé 1. 12. 2016 dobročinného koncertu pro kočičky a pej-

ru se ujala „pravá ruka“ p. uč. Beťákové – p. uč. Mgr. Jiří Gíňa Svoboda. Tanečnice tentokrát vedla Martina Kouřilová. Jak nám to
všem dohromady šlo? To jste
mohli posoudit sami a jsem rád,
že mnoho posluchačů si tuto příležitost nenechalo ujít a v sále
bylo plno.
S Kytarovým orchestrem z Opavy spolupracujeme již čtyři roky.
V březnu 2013 jsme spolu vystoupili v Kongresovém sále poprvé.
V roce 2014 a 2015 jsme se sešli v Opavě na festivalu „Kytarová smršť“. Další společné hudební setkání plánujeme ještě v tom-

sky v Kapli. Pěvecký sbor Zvonky pod vedením A. Beťákové společně s Kytarovým orchestrem
V. Dvořáka koncertoval v Lipové lázních, Javorníku 9. 12. 2016
a 18. 12. 2016 v evangelickém
kostele v Jeseníku. Pěvecký sbor
Zvonky účinkoval společně se
zpěvačkou Evou Pilarovou na vánočním koncertě 18. 12. 2016
v Divadle P. Bezruče v Jeseníku.
Na klavír pěv. sbor v sólovém vystoupení doprovázela p. uč. B. A.
Blahová. Na koncertě Kytarového
orchestru V. Dvořáka 24. 3. 2017
v hale Sanatoria Priessnitz
a 8. 4. 2017 v Kongresovém sále
PLL Jeseník účinkovali vybraní žáci
pěv. sboru Zvonky pod vedením
Mgr. J. Svobody.

to roce.
Fotodokumentaci z koncertu si
můžete prohlédnout na
www.ko.jesenik.com
Děkujeme našim sponzorům a přispívatelům: Město Jeseník, PLL
a. s. Jeseník, RHK&Partner, Czech
Product, Zemědělské družstvo
Jeseník, S. Janhubová, Lázeňská
lékárna, MUDr. J. Novotný, JUDr.
Kuželová, p. Mikulecký, Květinka Iris, Horský hotel Skiland Ostružná, Autodoprava R. Látal,
Vesa, Elektro moto servis L. Lukeš, Halen, Autocamping Bobrovník a Stavpur.

Pozvání na akce pěveckého
oddělení:
3. 6. 2017 v 11. 00 hod – Račí
údolí –Tančírna – pěv. sbor Zvonečky – Festival V centru. Společné učinkování s básníkem
F. Sauerem z Mnichova. Klavírní
doprovody zajišťuje p. uč. B. A.
Blahová.
9. 6. 2017 v 18. 30 hod – Podvečerní koncert pěv. sboru Zvonky
v hale Sanatoria Priessnitz.

KLAVÍRNÍ
SOUTĚŽ
TEXT: LENKA POLCROVÁ

ŠKOLNÍ KOLO
Ve středu 8. února 2017 se v Klášterní kapli v Jeseníku konalo školní
kolo Národní soutěže MŠMT pro
žáky jesenické ZUŠ ve hře na klavír.
Soutěž zahájil ředitel naší školy
Bc. Tomáš Uhlíř a ve svém projevu vyjádřil podporu všem soutěžícím. Od brzkého rána do pozdního večera jsme byli svědky velmi pěkných výkonů 29 klavíristů
v 8 kategoriích. Porota ohodnotila všechny žáky a studenty a 26
udělila 1. místo s postupem do
okresního kola.

OKRESNÍ KOLO
Za 14 dní – ve středu 23. února
2017 Kaple v Jeseníku hostila talentované klavíristy našeho okresu.
Soutěžní klání zahájil zástupce ředitele pořádající ZUŠ Jeseník a zároveň předseda okresní umělecké
rady Mgr. František Mech. Všem
mladým soutěžícím vyjádřil přání, aby se jim interpretace skladeb vydařila.
Do Jeseníku se sjelo 35 klavíristů
ze všech koutů našeho okresu. Po

celý den jsme byli svědky výborných výkonů žáků v 8 kategoriích.
Porota měla velmi těžký úkol rozhodnout o jednotlivých cenách
a vybrat sedm nejlepších klavíristů, kteří budou reprezentovat náš
okres v krajském kole v Uničově.
Z naší školy 1. místo s postupem
do krajského kola získali tito soutěžící: Sofie a Sára Štelclovy ze
třídy p. uč. Z. Blechtové, Jonáš
Doležel p. uč. K. Vysikan, Veronika
Doušková p. uč. L. Polcrové a Daniel Hodgkins p. uč. M. Ondryášové.
Další výborné výkony porota
ohodnotila 1. místem bez postupu. Jsou to: Anděla Marie Florková ze třídy p. uč. M. Ondryášové,
Martin Lužík a Aneta Kapustová
ze třídy p. uč. L. Polcrové.
2. místo vybojovali: Tereza Doleželová, Matyáš Dias, Barbora Doleželová, Benjamin Ševčík ze třídy
p. uč. K. Vysikan, Nela Poskerová,
Marie Anna Slavíková ze tř. p. uč.
B. A. Blahové, Veronika Brnková,
Kateřina Bicanová, Eliáš Vrbovský ze tř. p. uč. Z. Blechtové, Martin Leskovjan, Iveta Posoldová ze
tř. p. uč. M. Ondryášové, Markéta
Hrancová ze tř. p. uč. D. Kaňkové,
Tomáš Lužík a Markéta Hájková ze
tř. p. uč. L. Pocrové.
3. místo si odnesli: Amálie Jezerská ze tř. p. uč. R. Jeřábkové, Veronika Konečná ze tř. p. uč.
B. A. Blahové a Matyáš Pruchnický
ze tř. p. uč. V. Střížové.
Děkujeme všem soutěžícím za
krásný umělecký zážitek, jejich pedagogům za přípravu
a postupujícím mladým talen-

tům jsme popřáli mnoho úspěchů
v krajském kole v Uničově.
Poděkování patří panu Břetislavu
Látalovi z firmy Autodoprava Břetislav Látal, s. r. o. za finanční dar,
panu ing. Drahoslavu Bernátkovi z firem Kamitiro, s.r.o. a Restaurace Na Palubě za věcný dar dětem na ceny, pracovníkům Selské
pekárny Jeseník, spol. s r.o. za občerstvení pro soutěžící.

KRAJSKÉ KOLO
Ve dnech 21. a 22. března 2017
se v Uničově konalo krajské kolo
Národní soutěže MŠMT pro žáky
ZUŠ ve hře na klavír. Do tamní základní umělecké školy se sjelo 61
talentovaných klavíristů z celého Olomouckého kraje, aby předvedlo své umění. Konkurence byla
tradičně obrovská – velmi těžko
lze měřit podmínky a výběr žáků
z velkých měst s podmínkami
v Jeseníku, městeček a vesnic našeho okresu. Talenty však máme
veliké a o tom svědčí ceny, které naši klavíristé získali v jednotlivých kategoriích.
Sestry Sára a Sofie Štelclovy, Jonáš Doležel vybojovali 2. místa,
Veronika Doušková 3. místo, Daniel Hodgkins byl oceněn Čestným
uznáním.
Všem klavíristům blahopřejeme
a děkujeme za příkladnou reprezentaci našeho okresu. Veliké poděkování patří jejich učitelkám –
– Zdeně Blechtové, Karolině Vysikan, Lence Polcrové a Marii Ondryášové za výborné vedení žáků
a jejich přípravu na soutěž.

TEXT: DANIEL BOTH

se v předchozích měsících zúčastnilo Národní soutěže MŠMT
ČR. Školní kolo proběhlo 8. února, v němž soutěžilo 34 hráčů na
housle, violoncello a kontrabas
různých věkových kategorií.
O měsíc později 15. března se konalo okresní kolo, kde soutěžili
žáci naší školy, dále žáci ze ZUŠ Javorník a ZUŠ Zlaté Hory. Z tohoto
kola postoupilo 12 žáků naší školy
do krajského kola.
Ve dnech 3. a 4. dubna se v Olomouci konalo krajské kolo. Do Základní umělecké školy Iši Krejčího se sjelo mnoho talentovaných

houslistů, violistů, violoncellistů a kontrabasistů z celého Olomouckého kraje, aby předvedli
výsledky svého umění. Konkurence byla tradičně obrovská. Talentované žáky však máme na vysoké úrovni, o čemž svědčí získané
ceny, které naši houslisté, violoncellisté a kontrabasistka získali.
Z houslových tříd vyučujících Daniela Botha a Zdeňky Kainarové
získali ocenění:
Julie Vršanová 1. místo, Anežka
Konečná 1. místo, Anna Koriťáková 2. místo, Jonáš Doležel 3. místo, Oriona Tichá 3. místo, Karolína
Sedláková 3. místo, Karolina Svobodová byla oceněna Čestným
uznáním.
Z violoncellové třídy vyučující Ra-

SMYČCOVÝ ORCHESTR JESENÍK

ZAČÁTEK KONCERTNÍ
SEZÓNY ROKU 2017
TEXT: FRANTIŠEK MECH – DIRIGENT SOJ

Tak jako každý rok, zahájil Smyčcový orchestr Jeseník novou koncertní sezónu již tradičním Jarním
koncertem, který se konal v sobotu 1. dubna 2017 v Kongresovém
sále PLL a. s. Mladí muzikanti si připravili zcela nový program. Mimo
orchestrálních skladeb na koncertě zazněly skladby sólové s doprovodem orchestru. Jako sólisté se představili: Marie Mechová
j.h. na lesní roh a hráči orchestru
Filip Ondruch na violoncello, Monika Bandiková a Anežka Konečná
na housle a Ivana Vondrušková na
kontrabas. Dirigoval František

Mech a průvodní slovo přednesla Rafaela Drgáčová. Jako host vystoupil smyčcový soubor Benjamínci pod vedením Daniela Botha.
Před plně zaplněným sálem oba
orchestry předvedly vynikající výkony. Velký potlesk si také zasloužili všichni sólisté. Všichni hráči byli
na konci koncertu odměněni bouřlivým potleskem ve stoje.
Jarním koncertem sezóna orchestru teprve začala. Dalším připravovaným vystoupením je koncert na festivalu Camerata Nova
2017 v neděli 28. května v 18 hodin v kostele v České Skalici. Festival Camerata Nova patří k významným festivalům vážné hudby
v České republice a náš orchestr si
nesmírně váží opětovného pozvání na něj.
Následovat bude již také tradiční koncert na zámku ve Slezských
Rudolticích, kde orchestr vystupuje pravidelně posledních pět let.

faely Drgáčové obdrželi ceny: Filip Ondruch 1. místo s postupem
do ústředního kola, Anna Marie
Dvořáková 2. místo, Matěj Malčík
3. místo, Samuel Ševčík 3. místo.
Z kontrabasové třídy uč. Zdeňky
Kainarové získala 1. místo s postupem do ústředního kola studentka Ivana Vondrušková.
Všem soutěžícím blahopřejeme
a děkujeme za reprezentaci naší
školy, našeho města i okresu Jeseník.
Děkujeme všem korepetitorům
za klavírní doprovod a čas, který
věnovali žákům nad rámec svých
pracovních povinností.
Přejeme našim dvěma žákům
hodně sil a úspěchů v soutěži
ústředního kola soutěže!
Koncert se bude konat v sobotu
17. června v zámecké kapli.
První půle koncertní sezóny Smyčcového orchestru Jeseník bude
završena koncertním výjezdem na
mezinárodní multižánrový festival Muzité 2017, který se bude konat 5.–15. července v bulharském
Sozopolu. Orchestr se tohoto festivalu již jednou zúčastnil v roce
2013, kde si v soutěži, v kategorii klasické hudby, vybojoval 1. místo. Nezbývá než popřát všem mladým muzikantům, aby se jim soutěžní program opět vyvedl na výbornou a aby orchestr opět získal
nějaké pěkné ocenění.
Poděkování patří všem členům orchestru za pravidelnou přípravu a učitelům ZUŠ Jeseník Zdeňce
Kainarové, Rafaele Drgáčové a Danielu Bothovi za nacvičování orchestrálních partů se žáky v lekcích. Dále Jaromíru Staňkovi za
bezchybné zvučení a nahrávky našich koncertů. Zvláštní poděkování patří sponzorům a přispěvatelům orchestru, kterými jsou: Město Jeseník, Olomoucký kraj, Fenix
Group, Chytrá pěna, Autobusová
doprava Milan Szkipala a Ing. Jan
Jedlička.

TEXT: BARBORA UHLÍŘOVÁ
VEDOUCÍ KYTAROVÉHO SOUBORU

V tomto školním roce v tělese aktivně hraje 24 členů. Od září mělo
těleso dva vedoucí, paní učitelku Barboru Uhlířovou a nově pana
učitele Antonína Slámku. O svou
práci se dělili napůl a souboru se
podařilo uskutečnit dva krásné
Vánoční koncerty.
První proběhl v pátek 9. prosince 2016 v Jesenické Kapli. Početné publikum mohlo vyslechnout
skladby od starých mistrů, vánočních koled českých i zahraničních
až po hudbu současnou. Od září
těleso představilo 10 zcela nových skladeb.
Vedle kytar klasických a sopránových se představili tři skvělí sólisté. Flétnistka Gabriela Čermáková
ze třídy pana učitele Tibora Novotného, flétnistka Viktorie Vaiglová ze třídy paní učitelky Vero-

niky Vlčkové a saxofonista Daniel Tunys ze třídy pana ředitele Tomáše Uhlíře. Všichni sólisté krásně
zpestřili jemné tóny klasické kytary a náš Vánoční koncert hezky
obohatili. V hodinovém programu
se u dirigentského pultu a kytary
střídali oba pedagogové.
Po vánočních prázdninách nás čekal Tříkrálový koncert v kostele
Sv. Jáchyma v Kobylé.
Naše uskupení nezaskočili ani týdenní mrazy ani páteční sněhová kalamita. Náš milý sponzor pan
Miroslav Pecina nás dne 6. 1. 2017
bezpečně odvezl i při - 18 stupních Celsia do Kobylé nad Vidnavkou, kde už se vyhříval Kulturní
dům. Slíbená poslední sváteční atmosféra hudby v kostele posluchače neodradila a přišli nás podpořit i do „kulturáku“ plného dobrého pití a laskomin.
Atmosféra koncertu byla úžasná,
žáci si opět s chutí zahráli a poslu-

chači zazpívali koledy.
Poděkování za oba koncerty patří všem členům souboru a také
všem posluchačům, kteří nás přišli podpořit.
V naší další rozdělané práci, přípravě nových skladeb a jarních
koncertů, nás velmi zasáhl náhlý odchod našeho pana učitele
a hlavně organizačního vedoucího
Antonína Slámky.
Celý soubor opět převzala na svá
bedra paní učitelka B. Uhlířová.
Ani další sněhová kalamita neodradila těleso od plánovaného soustředění na Petříkově.
Do Sport Grillu pana Zdeňka Pospíšila se vracíme velmi rádi. Příjemné prostředí a výborná strava, zábava a nácvik skladeb na
koncerty nás velmi baví.
Proto jsme v pátek 21. 4. v odpoledních hodinách vyrazili skrz dobrodružství.
Přivítal nás 1 m sněhu a to byla
výzva nejen pro žáky, ale i učitelky o toho nejkrásnějšího sněhuláka. Sněhové radovánky vystřídala teplá večeře a večerní zkouška tělesa. Sobotní dopoledne patřilo opět hudbě a po výborném
obědě jsme vyrazili do nedaleké
Ostružné na bowling. Po sportovních aktivitách čekalo osazenstvo
zábavné hry a vědomostní kvízy.
Mrazivou neděli jsme prožili u kytar a jídla. Naše soustředění jsme
ukončili koncertem v restauraci Sport-Grill, kam nás přijeli podpořit rodiče dětí a další posluchači z Jeseníku.
Děkuji za pomoc svým kolegyním
paní učitelce Carmen Langerové
a Libušce Krmelové. Panu Miroslavu Pecinovi za sponzorskou dopravu, Městu Jeseník za příspěvek na činnost, panu Pospíšilovi
za skvělé zázemí a všem žákům za
super víkend.
V pátek 5. května 2017 se konal koncert v Hale Hotelu Priessnitz, kde jsme představili naše
nové skladby v repertoáru.

TEXT: BARBORA UHLÍŘOVÁ

Tři roky uplynuly jako mrknutí oka a nastal školní rok
2016/2017, kdy MŠMT ČR vyhlásilo celostátní soutěž ve hře
na kytaru. Proto si natěšení žáčci a studenti hudebního zaměření
Hra na kytaru se svými pedagogy
pečlivě vybírali repertoár na již

zmíněnou soutěž.
Prvním krokem celého maratónu
bývá školní kolo. To se uskutečnilo dne 15. února 2017 v prostorách ZUŠ Březinova v Jeseníku.
Porota složená z učitelů naší školy si postupně od nejmladší kategorie vyslechla 33 soutěžících.
Celé odpoledne se z učebny č. 5,
kterou nám propůjčil pan učitel V. Dvořák, linuly krásné tóny

kytary a různé úpravy světových a českých autorů. Diplomem
a hudebními dárečky jsme ocenili všechny kytaristy a kytaristky. Dva získali 3. místo, tři 2. místo a 27 žáků získalo 1. místo s postupem do kola okresního.
Postupující tedy pilně cvičili, vylepšovali a dolaďovali svůj repertoár. Všechny naše žáky a další soutěžící z okolních základních

SOUTĚŽNÍ MARATÓN KYTARISTŮ ZUŠ JESENÍK
uměleckých škol čekal dlouhý den
14. březen. Od 10. hodiny dopolední, kdy nám zástupce školy
pan František Mech soutěž zahájil, začal další kytarový den plný
hudby a emocí. V porotě usedli tři učitelé ze ZUŠ Jeseník, jeden ze ZUŠ Javorník a jeden pan
učitel ze ZUŠ Vidnava. Porota pozorně naslouchala až do 19 hodin
a ocenila všechny žáky diplomem,
dárky a sladkostmi, díky příspěvku Spolku přátel umění ZUŠ Jeseník.
Za naší školu soutěžilo 25 žáků
a získali jednou 3. místo, deset 2. míst, osm 1. míst a 6 míst
s postupem do krajského kola.
Zvláštní ocenění získala soutěžící
i moderátorka celého dne slečna
Anna Rotterová, které velmi děkuji za krásné průvodní slovo.
Dlouhá trať v hraní stále neskončila pro 5 sólistů a 1 kytarové trio. Všichni se určitě těšili na úterý 11. dubna, kdy jsme

ráno vyrazili do Zábřehu na Moravě a zahráli si tak mezi nejlepšími
žáky Olomouckého kraje. Zázemí
v krásné nové ZUŠ bylo perfektní
a vše probíhalo dle připraveného
harmonogramu.
V kategorii O. b soutěžili dva naši
žáci: Matyáš Kučera ze třídy p. uč.
Václava Dvořáka, který získal
2. místo a Zuzana Žídková ze třídy p. uč. Libuše Krmelové, která
získala 3. místo.
V kategorii O. c soutěžila Natálie
Hrancová ze třídy p. uč. V. Dvořáka a obdržela 3. místo.
V I. kategorii soutěžil žák p. uč.
V. Dvořáka Jonáš Worm a vybrnkal si 3. místo. Ve II. kategorii
soutěžila Karolína Hoczová ze třídy p. uč. Barbory Uhlířové a získala 3. místo.
V kategorii kytarová tria soutěžilo uskupení ze třídy p. uč. B. Uhlířové ve složení Markéta Halasová,
Karolína Hoczová, Michal Mišun
a bylo jim uděleno 2. místo. Sou-

těžní dlouhá štace skončila ve večerních hodinách v krásném koncertním sále ZUŠ Zábřeh.
Všem oceněným soutěžícím ze
srdce gratulujeme. Úroveň soutěže byla velmi vysoká a po třech
letech opět výkonnostně nadsazená. Děkuji všem žákům od školního až po krajské kolo a jejich
pedagogům za reprezentaci našeho hudebního zaměření a přeji
nadále další úspěchy a radost ze
hry na kytaru.

zusopen.cz
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ZUŠ OPEN
CELOSTÁTNÍ
HAPPENING
ZÁKLADNÍCH
UMĚLECKÝCH
ŠKOL
V úterý 30. května 2017 se díky
Nadačnímu fondu Magdaleny Kožené uskuteční nejrozsáhlejší kulturní akce v historii České republiky, která upozorní na význam
uměleckého vzdělávání dětí. Do
prvního ročníku celostátního happeningu ZUŠ Open se zapojilo kolem 355 základních uměleckých
škol z různých koutů Čech a Moravy, akce se tedy aktivně zúčastní více než dvě třetiny ze
všech 488 registrovaných základních uměleckých škol, na kterých
v současnosti studuje 247 000
žáků.
Na náměstích, ulicích, kulturních domech, divadlech, galeriích či v parcích proběhne oslava uměleckého vzdělávání, hlavními účinkujícími se v onen den stanou žáci všech hudebních i nehudebních oborů. Tato oslava umění si klade za cíl zviditelnit práci i aktivity uměleckých škol, posílit respekt k tomuto důležitému
aspektu rozvoje lidské osobnos-

ti a prezentovat celou jeho šíři
mimo běžně užívané prostory. Veřejnost si bude moci vybrat z bohatého programu škol, ve kterém
nebudou chybět koncerty, taneční vystoupení, muzikály, divadelní
představení a výstavy. Happening
ZUŠ Open je připravován ve spolupráci s Asociací základních uměleckých škol ČR, zájemci najdou
podrobnosti v celostátním měřítku na www.zusopen.cz.
Projekt podpořili významné osobnosti i instituce kulturního života ČR – za ty největší jmenujme Českou filharmonii, Ochranný
svaz autorský, Ministerstvo kultury a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Magdalena Kožená, světoznámá česká mezzosopranistka, zakladatelka a patronka pořádajícího nadačního
fondu ZUŠ Open k celému happeningu říká:
„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku
jsou zcela unikátním vzdělávacím
systémem, který je třeba hýčkat,
rozvíjet a podporovat.“
Je více než potěšitelné, že mezi
přihlášenými školami nechybí ani
Základní umělecká škola Jeseník,
která si pro veřejnost připravila program s volným vstupem na
třech „stanovištích“.

Největší časový prostor je vyhrazen pro výtvarné aktivity, při kterých bude znít i živá hudba – to
vše od 14 do 17 h v sídle výtvarného oboru ZUŠ na Alšově ulici.
Hudební a literárně dramatický
obor se představí od 14 do 15 h
na hlavní budově ZUŠ, kde bude
v onen den probíhat i Den otevřených dveří, takové ZUŠ OPEN na
druhou…
Od 15 do 16 h se výše uvedené obory spojí na Koncertě žáků
v Kapli v Průchodní ulici, který slavnostně uzavře nejen onen
velký celostátní happening, ale
také týden koncertů představujících práci ZUŠ Jeseník školkám
a školám před blížícím se přijímacím řízením ve dnech 7.–9. června 2017.
Jak již bylo řečeno, chce celostátní happening ZUŠ OPEN oslavit práci stovek učitelů a tisícovek
dětí na poli umění, chce ale také
naznačit, že každá ZUŠ naší země
má své dveře stále „OPEN“ a vejít může každý, kdo touží po kráse a nebojí se věnovat jí svůj čas,
energii a úsilí…
Na všechny akce spojené se ZUŠ
OPEN Vás jménem vedení školy,
pedagogů, účinkujících a Spolku
přátel umění srdečně zve
RAFAELA DRGÁČOVÁ

KONTAKT
Hlavní budova

Místa poskytovaného vzdělávání

28. října 873, 790 01 Jeseník
mobil: +420 603 271 791 ředitel
+420 603 156 241 zástupkyně ředitele
+420 731 405 709 účetní
e-mail: zusjes@jes.cz

ZŠ Lipová-lázně

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

Třetí budova / výtvarný obor
Alšova 243, 790 01 Jeseník
mobil: +420 601 085 174

Lipová-lázně 530, 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

Občasník vydává ZUŠ Jeseník a je určen k propagací kulturních akcí a dalších aktivit školy.

