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Pravidelným návštěvníkům naší školy –
ať už z řad žáků, rodičů a dalších, jistě
nemohly uniknout nové „odpočinkové“
rohové lavice a stolky na obou chodbách,
které zhotovil pan Mančík (Truhlářství
Zdounky). Jistě přijdou vhod nejen žákům,
ale i jejich rodičům, kteří tak mohou na
své děti vyčkat v příjemnějším prostředí…
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MOTTO
„Slun ce vás
může spálit,
jídlo otrávit,
slova zranit,
obrazy odradit.
Hudba netrestá
– může jen
potě šit…“

ÚVODEM…
Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,
školní rok se nám rychle přehoupl do své druhé poloviny. Věřím, že si
všichni žáci náležitě užili zimních radovánek a také nabrali sílu přes jarní
prázdniny. Snad již máme za sebou období nepříjemných chřipek
či nachlazení a můžeme s příchodem jara v plné síle pokračovat ve společné
práci.
Již v této chvíli mohu konstatovat, že naše škola dosáhla velmi
dobrých výsledků v soutěžích i v letošním roce. Jak se dočtete v občasníku
dále, úspěchy slavili jak žáci ve hře na elektronické klávesové nástroje, tak
i žáci dechového oddělení. Všem děkuji za vzornou reprezentaci školy. Velký
dík též patří pedagogům, kteří žáky k soutěžím připravovali. Zvláště pak
p. uč. Jablunkovi za klavírní doprovody všech soutěžících žáků dechového
oddělení. Výsledky krajského kola doslova změnily dosavadní historii školy
a do ústředního kola postupuje poprvé sólista ve hře na tubu - Martin LIŠKA,
který bude naši školu reprezentovat až ve Vysokém Mýtě.
Na druhé pololetí máme připraveno plno hudebních besídek,
koncertů a festivalů. Dechový soubor školy se mimo tradičních akcí
a soustředění připravuje na soutěž dechovek ve Vysokém Mýtě. Na měsíc
květen jsme ve spolupráci se Sdružením přátel připravili zájezd do
Janáčkova divadla v Brně, a to na operu Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta.
Miroslav Nauč
ředitel školy

ZAPIŠTĚ SI NOVÉ KONTAKTY DO ŠKOLY!
Od nového roku máme nová telefonní čísla školních mobilů:

ZDOUNKY

+420

KORYČANY +420

731 656 916
731 656 917

Pro návštěvníky internetových stránek školy máme také malou
změnu, navíc se naše webovky aktualizují
a již brzy budou mít úplně novou tvář…

www.zuszdounky.cz
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ZAJÍMAVOSTI
ZE SVĚTA HUDBY

Vánoční výchovný koncert pro MŠ
Vánoční koncert v Koryčanech

Víte, že...
o …EU tiší

orchestry?
Orchestry se již celý rok musí
podrobit Evropské směrnici
o hluku (upravuje maximální
hluk na pracovišti). Hudebníci
se bouří. Podle nich nebude
možné zahrát skladby např. od
Gustava
Mahlera
anebo
Richarda Strausse. EU je však
neoblomná…

Kytarová třída

o …hrou na nástroj

se zvýší IQ?

Výuka výtvarného oboru
Akordeonová třída

Různé studie ukázaly, že po
jednom roce hraní na hudební
nástroj se dětem nejen
zlepší sluch, ale zbystří se
také jiné funkce: verbální
paměť, prostorové i matematické myšlení a v neposlední řadě se zvýší také
IQ.

o

Výuka hry na trubku

Oblíbená hodina hudební nauky
UM BABA UM… žáci 1. ročníku hudební nauky
při koncertu „Z pohádky do pohádky“

…hudba léčí?

V posledních letech je tzv.
muzikoterapie (léčba hudbou)
stále častěji používána jako
plnohodnotná součást léčby
nejrůznějších
problémů.
Rozšířená je především v USA.
V České republice dělá teprve
své první krůčky. Využívá se
zejména
při
úrazech
psychického rázu – k léčbě
stresu, depresí a různých
traumat (např. po týrání,
znásilnění, nebo přepadení).
Své místo si našla také
v protialkoholní a protidrogové
terapii. Je to metoda stará
stovky let, v zahraničí je její
použití mnohem širší. U nás se
muzikoterapií kromě jiných
osobností zabýval muzikolog,
skladatel
a
klavírní
improvizátor Arne LINKA,
který
pochází
právě
ze
Zdounek.
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ROZHOVOR S... p. uč. Jiřím Horváthem
Každé páteční odpoledne můžete už
druhý školní rok potkat v přízemí
v učebně dechového oddělení mladého
a
sympatického
p.
uč.
Jiřího
HORVÁTHA, který vyučuje hru na
klarinet a zobcovou flétnu. Co na sebe
prozradil při rozhovoru, se dočtete
dál…

 narozen 12. září
1985 v Kroměříži
 absolvent
ZUŠ Kroměříž
(uč. Jiří Kundl,
Radka Ženatá)
a Církevní
konzervatoře
Kroměříž (prof.
Aleš Janeček,
Bohumír Koukal)
ve hře na klarinet

o

Své pedagogické začátky jsi prožil
v ZUŠ Napajedla. Jak ses popral
s přívlastkem „začínající učitel“?

Začátek nebyl nijak těžký. Myslím, že
jsem měl docela jasno, co po žácích budu
chtít. Kolegové mi vždy vycházeli
maximálně vstříc a nikdo mi nijak
nenaznačoval, že jsem nový a začátečník.
Domnívám se, že i s rodiči jsem měl
dobrý vztah…

pan učitel Jiří Horváth při výuce se žáky Nikolou
Kameníkovou (vlevo) a Davidem Hluchým

o

 sourozenci
– 1 sestra
 oblíbená
hudba a
skladatelé:
-klasika, jazz,
funky, folklór
-Dvořák, Weber,
Smetana,
Gerschwin,
Beethoven
 5 x NEJ:
barva:
modrá
zvíře:
pes, kůň
jídlo:
smažený řízek+
bramborový
salát
pití:
cola, pivo, víno
předmět na ZŠ:
fyzika, občanská
výchova

o

Na naší škole vyučuješ od září
2007. Jak se Ti tu po roce a půl líbí
a učí, co žáci, kolektiv, prostředí
a vůbec Zdounky?

Na škole se mi pracuje velmi dobře, líbí
se mi malé rodinné prostředí, které je
velmi přátelské a milé. Pedagogický
kolektiv
je
dobrý,
nikdo
nikoho
neznevýhodňuje, ale naopak si všichni
snaží vyjít vstříc a pomáhat si. Myslím,
že jsme si na sebe navzájem zvykli velmi
rychle. Cítím se tu výborně a vždy se sem
těším. Žáci jsou šikovní, snaží se, i když
určité výkyvy se vždy najdou. Ale snažím
si s nimi nějak poradit a rozumně
domluvit. No a Zdounky znám velmi
dobře, jelikož bydlím kousek odtud –
v Kroměříži, takže obec mě ničím
nepřekvapila. Navíc tady mám i pár
přátel, takže je to fajn.

V současné době pokračuješ ve
vysokoškolském studiu hry na
klarinet v Ostravě - na Fakultě
umění Ostravské univerzity, od
února
2009
navíc
v rámci
výměnných
zahraničních
stáží
navštěvuješ VŠMU v Bratislavě. Jak
si představuješ svůj další hudební
život? Věnoval by ses raději
pedagogické činnosti, nebo sólové
dráze či hře v orchestru?

No, na to není jednoduchá odpověď,
protože něco jiného jsou představy
a něco jiného realita. Ale dál bych chtěl
učit, baví mě práce na ZUŠ, rád bych ale
někdy v budoucnu předával zkušenosti
i na konzervatoři. Nemám jinak sen být
sólistou, nemám na to buňky. Spíše bych
chtěl hrát v nějakém orchestru – ať už ve
filharmonii nebo v divadle, popř. jako
člen nějakého komorního tělesa. Již nyní
mám zkušenosti z klarinetovém kvarteta
CLARTET OSTRAVA.
o

Na co jsme se nezeptali a rád bys
odpověděl?

Nevím, myslím, že bylo zodpovězeno
snad vše…
Děkujeme za rozhovor

☺

příště: rozhovor s p. uč. A. Cholastovou
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KALENDÁRIUM
– co nás čeká?
Velikonoční prázdniny
čtvrtek 9. dubna
a pátek 10. dubna 2009


Soustředění dechového
orchestru
7.-9. května 2009

OBČASNÍK ZUŠ

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ:
Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ
ve hře na dechové nástroje

Martin LIŠKA, tuba - 1. místo s postupem

do ústředního kola
Petr VLČEK, trubka - 2. místo
Lukáš LEHKOŽIV, tenor - 2. místo
Drahomír ŠUŠLÍK, tenor - 2. místo

☺

KROMĚŘÍŽ, 11.-12.2.2009

 Stěhuje se jeden postarší pár,
stěhováci nosí knihy, skříně,
nábytek..., spoustu těžkých
a zaprášených věcí. Nakonec
zajdou do posledního pokoje,
kde stojí nádherné a velké bílé
piano. Vedoucí stěhováků ptá se
unavené: "To piano taky?"
"No samozřejmě, samozřejmě,"
odpoví pan domácí.
Stěhovák se rozzuří a odpoví:
"To jste se nemohli naučit hrát
na housle???"

Petr VLČEK, trubka - 1. místo s postupem
3. absolutní vítěz soutěže

KD Zdounky



Lukáš LEHKOŽIV, tenor - 1. místo s postupem
Drahomír ŠUŠLÍK, tenor - 1. místo s postupem
Jakub LIŠKA, tenor - 1. místo
Aneta NÁPLAVOVÁ, trubka - 3. místo
Nikola KAMENÍKOVÁ, z. flétna - 3. místo
Lenka FLAŠAROVÁ, z. flétna - 3. místo
Kateřina PROCHÁZKOVÁ, z. flétna - 3. místo
Markéta SKOPALOVÁ, z. flétna – Čestné uznání

Absolventský koncert

-----------

středa 20. května 2009

Krajská přehlídka žáků ZUŠ
ve hře na
elektronické klávesové nástroje

sál ZUŠ


Soutěž dechových
orchestrů
23.-24. května 2009
Vysoké Mýto


Zájezd na operu
„Prodaná nevěsta“
úterý 26. května 2009
Janáčkovo divadlo Brno


Postupové zkoušky
Zápis do ZUŠ

 Malý Pepánek se v noci vzbudí
a vidí, jak z jejich dveří odchází
zloděj s plnými taškami. Aby
nevzbudil rodiče, tak na něj
polohlasně volá: "Prosím vás,
nemohl byste ukrást i moje
housle?"

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ
ve hře na dechové nástroje

2. absolutní vítěz soutěže

neděle 17. května 2009

vtípků…

KROMĚŘÍŽ, 5.3.2009

Martin LIŠKA, tuba - 1. místo s postupem

Festival mládežnických
dechových orchestrů

Z hudebních

NAPAJEDLA, 5.12.2008
Karolína STŘALKOVÁ
Nikola KOPEČKOVÁ
Anna ŠKRABALOVÁ
Michal SCHEICHENOST
Tomáš SOKOLÍNSKÝ

-zlaté pásmo
-stříbrné pásmo
-stříbrné pásmo
-stříbrné pásmo
-stříbrné pásmo

☺
 Mladá studentka si hraje doma
na klavír. Vtom zazvoní zvonek
a u dveří stojí policista. "Bylo
nám hlášeno, že v tomto bytě
někdo týrá jakéhosi Dvořáka."

☺
 Stojí žebrák na rušné ulici
a velice hezky hraje na housle.
Zastaví se u něho hudební
odborník: "Člověče, já žasnu,
vždyť vy byste mohl hrát
v profesionálním orchestru!
Proč tady žebráte?"
"Jo pane, to bych dělat nemohl,
já musím živit osmičlennou
rodinu."

☺
 "Pane vrchní, hraje ta hlučná
kapela také na přání hostů?"
"Samozřejmě."
"Super, tak ať jdou chvilku hrát
kulečník, než se naobědvám."

1.-5. června 2009

OBČASNÍK
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZDOUNKY



číslo 2, ročník II.
vyšlo 1. dubna 2009
redakce: J.Jablunka, M. Nauč

Ukončení školního roku
2008/2009
úterý 30. června 2009

bezplatná tiskovina
neprošlo jazykovou korekcí
grafická úprava: Jiří Jablunka

