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ÚVODNÍK

OBCASNÍK ZÁKLADNÍ UMELECKÉ ŠKOLY DOBROSLAVA LIDMILY V OSTRAVE-SVINOVE

Vážení a milí čtenáři,

dostáváte do rukou třetí číslo našich novin Šušky 
svinovské zušky. Má novou šéfredaktorku, a tedy 
také novou koncepci. Místo Úvodníku tentokrát na-
bízím přehled úkolů, které má v diáři každý zaměst-
nanec školy. Věřím, že se tím zviditelní, čím vším se 
škola zabývá a čím žije. Výchovná a umělecká práce 
s dětmi, její prezentace, úsilí o další profesní růst, 
vytváření tradic a úcta k tradicím, které se podaři-
lo zavést, pozornost soudobým trendům v hudební 

pedagogice, to všechno máme na paměti a to všechno také při vyučovacím 
procesu realizujeme.

Úkoly ZUŠ DL na měsíce březen až červen školního roku 2010/2011
Články pro celostátní časopisy Talent a Cantus • 
o čestném názvu školy ............................................................... březen 2011
Článek o čestném názvu a poutač se zápisem • 
na šk. rok 2011/12 pro časopis Svinovský hlasatel .................... březen 2011
Krajské kolo klavírní soutěže ZUŠ•  ..................................................22. 3. 11
Vystoupení pro ZŠ ke Dni učitelů • 
(klavíry, Krmaši, Zvonoklíček, Ašmytec) ........................................22. 3. 11
Celostátní festival Máme rádi baroko Opava•  ...................................23. 3. 11
Učitelský koncert (klavír, zpěv, varhany, kytary)•  ............................28. 3. 11
Natáčení televizního pořadu Šikulové (s našimi žáky)•  ................... průběžně
Vystoupení v knihovně (Krmaši)•  .....................................................30. 3. 11 
Koncepce CD – umělecká rada školy•  ..............................................31. 3. 11
Tvorba ŠVP (nových vyučovacích osnov)•  ................ březen 2011–září 1012 
Příprava programu jubilejního koncertu školy • 
(k 20. výročí založení školy) ....................................... březen–listopad 2011

Nová (stálá) expozice výstavy opery Cesta naboso•  ...........................8. 4. 11
Podvečer s tvorbou D. Lidmily a L. Romanské (Cantabo, kytary)•  ...10. 4. 11
Veřejná školní žákovská předehrávka•  ..............................................27. 4. 11
Školní noviny (4. číslo) pro tiskárnu•  ................................................30. 4. 11

Vystoupení klavírní třídy ke Dni matek•  .............................................4. 5. 11
Žákovský koncert (žáci všech učitelů)•  .............................................18. 5. 11
Jubilejní koncert (k 35. výročí vzniku ŽKS DL – sbory)•  ................11. 5. 11
Hájecké jaro – sborový festival (ŽKSDL, Cantabo)•  ........................15. 5. 11
Moravskotřebovské arkády (ŽKSDL, Cantabo)•  ..............................22. 5. 11
Absolventský koncert (výběr z 11 absolventů)•  ................................25. 5. 11
Dubinský vrabčáček (sborová soutěž – Zvonoklíček)•  .....................26. 5. 11
Klavírna Orava (mezinárodní soutěž při • 
Hudobnom festivale Dolný Kubín) ..................................................26. 5. 11

Dvoufrekvence natáčení hry našich žáků v rozhlase•  .........................9. 6. 11
Písemné materiály k výrobě CD•  ......................................................15. 6. 11
Hudební festival ZUŠ v Törökszentmiklós – • 
Maďarsko (Krmaši)...................................................................16.–20. 6. 11
Realizace desky, dramaturgie, koordinace•  ................. červen–listopad  2011
Výstava výtvarných prací žáků v knihovně•  ....................... červen–září 2011
Příprava a materiální zabezpečení příměstského • 
tábora výtvarníků ............................................................ červen–srpen 2011
Koncert rodičů s dětmi jako závěrečný projekt školního roku•  ........22. 6. 11

V březnu 2011 Lydie Romanská Lidmilová

Ke Dni učitelů uspořádala naše 
ZUŠ hned dva projekty: vystoupení 
žáků pro učitele ZŠ Svinov a Koncert 
učitelů pro veřejnost. Vystoupení žáků 
proběhlo 22. 3. 2011 v podkrovním 
sále ZUŠ a program zajistily nástrojo-

vé a pěvecké skupiny: flétnový soubor 
KRMAŠI (vedoucí p. uč. Martinák), 
houslový soubor AŠMYTEC (ve-
doucí p. uč. Hájková) a pěvecký sbor 
nejmladších žáků ZVONOKLÍČEK 
(vedoucí L. Romanská a p. uč. J. Klo-

sová). Zvonoklíček předvedl mimo 
jiné i poměrně náročný cyklus písní 
od Kateřiny Růžičkové za klavírního 
doprovodu p. uč. Lucie Švabíkové 
a ukázal tak velmi dobré hudební cí-
tění dětí, jelikož doprovod byl pro tak 

mladé účinkující rytmicky i harmo-
nicky velice náročný. 

UČITELSKÝ KONCERT proběhl 
v podkrovním sále ZUŠ 28. 3. 2011 
a byl velice milou a zdařilou akcí. 
Učitelé naší ZUŠ měli možnost tímto 
projektem ukázat veřejnosti i dětem, 
že jsou kromě práce pedagogické také 
výbornými instrumentalisty. Program 
byl pestrý a své hráčské dovednosti 
zde předvedli učitelé: Pavel Marek, 
Jiří Šimáček, Ida Gaidošová, Jaromír 
Kračmer, Petra Kubenková a Lucie 
Švabíková, která je od letošního roku 
novou členkou našeho učitelského 
sboru. Zazněly zde skladby D. Scar-
lattiho, L. Bernsteina, F. Liszta, P. 
Hapky, M. Horáčka a dalších…

Oba projekty byly hezkým připome-
nutím Dne učitelů a setkaly se s velmi 
kladným ohlasem u publika, což bylo 
inspirací pro myšlenku vytvořit v po-
dobném duchu každoroční tradici.

I. Ž.

Kulturní akce ke Dni učitelů

Jubilejní koncert
Hudební skla-

datel, sbormistr 
a učitel Dobro-
slav Lidmila, je-
hož jméno nese 
ve svém čest-
ném názvu od 
loňského roku 
naše škola, by 
se dožil v lednu 

2011 osmdesáti pěti let. Sbory, které 
spoluzakládal (Ženský komorní sbor 
DL Svinov a Dětský pěvecký sbor 
Cantabo Svinov), slaví v tomto škol-
ním roce třicet pět let svého trvání. Jak 
jinak oslavit tak významná výročí než 
koncertem. Srdečně Vás zveme na Ju-
bilejní sborový koncert, který se usku-
teční dne 11. května 2011 v 18 hod. ve 
svinovském kostele. Všechny sbory 

přednesou především skladby Dobro-
slava Lidmily. Účinkovat budou: Zvo-
noklíček (L. Romanská, J. Klosová), 
Cantabo a Ženský komorní sbor DL 
(L. Romanská, P. Kubenková), Smí-
šený pěvecký sbor Křížkovský Opava 
(K. Holeš) a Dětské pěvecké studio 
Ko-Ko z Ostravy-Zábřehu (Lenka Ve-
likovská, Zdeněk Ševčík).

L. R.

Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov 
Bílovecká 1, 721 00 Ostrava-Svinov 

 

vyhlašuje 

 

 
 
 

na školní rok 2011/2012 

 

ve dnech 2.–20. května 2011 
pondělí–čtvrtek v době od 13 do 17 hodin. 

 

Na školní rok 2011/2012 nabízíme tyto možnosti výuky: 
 

 pro předškolní děti: sborový zpěv, přípravnou hudební výchovu, 
výtvarný obor  

 pro děti od 7 let: sólový zpěv, hru na klavír, keyboard, housle, 
 kytaru, zobcovou flétnu 
 pro děti od 10 let: výuku hry na příčnou flétnu, lesní roh, klarinet, 
  elektrickou kytaru, bicí nástroje, varhany, 
  kontrabas, el. basovou kytaru   
 přípravu ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého 

směru a na pedagogických a filozofických fakultách. 
 všem žákům nabízíme nepovinnou výuku sborového zpěvu 

   

Zápis proběhne v budově ZUŠ 
v Ostravě-Svinově na Bílovecké ulici 

(Škola proti kostelu – zastávka autobusu č. 37, 46, 64 – Svinov náměstí) 
Další informace poskytneme na tel. 596 966 506, 605 873 018, 
informace najdete také na internetové adrese http://zussvinov.sweb.cz 

Ida Gaidošová – zpěv, Lucie Švabíková – klavír Pavel Marek – Kytara

Jiří Šimáček – zpěv, Jaromír Kračmer – klavír Petra Kubenková – varhany

Adam Blažek, Jekatěrina Garbová – klavíry



ZPRAVODAJSTVÍ

Prosinec je spojen s vánočním sho-
nem, sháněním dárků nejbližším, uklí-
zením, pečením cukroví apod. Mnozí 
z nás si však stále častěji uvědomují, 
že tento předvánoční čas lze strávit 
i příjemnějším způsobem. Mrazivý 
patnáctý prosincový podvečer přilákal 
jako již tradičně každým rokem spous-
tu posluchačů, aby v lehce vytopeném 
sále svinovského kostela Krista Krále 

strávili příjemné chvíle poslechem Vá-
nočního koncertu. Ten již tradičně při-
pravili učitelé a žáci ZUŠ Dobroslava 
Lidmily ve Svinově. 

V programu vystoupili: Opavička, 
pod vedením Svatavy Bohušové, dět-
ský pěvecký sbor Zvonoklíček, pod 
vedením Lydie Romanské a Jarky Klo-
sové, houslový soubor Ašmytec Mar-
cely Hájkové, dechový soubor KrMaŠi 

Jiřího Martináka, dětský pěvecký sbor 
Cantabo společně s ženským pěveckým 
sborem pod vedením Lydie Romanské 
a Petry Kubenkové. Jako čestný host 
přijal pozvání ženský ansámbl DaJŠ 
Jiřího Šimáčka. Zazněly skladby D. 
Lidmily, J. I. Linka, G. Pergolesiho, B. 
Brittena, G. Cacciniho aj. Závěr a mož-
no říci silný hudební a estetický zážitek 
patřil všem účinkujícím, kteří se zapá-

lenými svíčkami v rukou a nejznámější 
koledou – hymnou Vánoc – ,,Narodil 
se Kristus Pán“, rozezpívali všechny 
přítomné. Velký dík patří všem zúčast-
něným, kteří v tak mrazivý prosincový 
čas vnesli vánoční pohodu, klid a mír 
do našich srdcí a připravili nás tak na 
blízký příchod nejkrásnějších svátků 
v roce – Vánoc.

Lucie Švabíková

STRANA 2

Třídní předehrávky jsou na každé 
základní umělecké škole samozřej-
mostí, avšak pro mne ještě ne tak do-
cela, jelikož jsem je pořádala poprvé. 
I když jsem už v rámci studijní praxe 
klavír vyučovala, ZUŠ Svinov je první 
škola, kde mám celou třídu žáků a kde 
jsem měla tu příležitost mít své vlastní, 
samostatné předehrávky. Dovolte mi 
tedy, abych se s vámi podělila o své 
dojmy a zážitky z nich.

Celý tento pro mě významný den, 
čtvrtek 31. 3. 2011, byl v duchu pří-
prav na odpolední vystoupení. Chtěla 
jsem, ať je krásný, jak pro mě, rodiče, 
tak hlavně pro mé malé i velké klavíris-

ty. Nechtěla jsem nic ponechat náhodě 
a pečlivě jsem si připravila svou úvod-
ní řeč, jelikož jsem si moc přála, abych 
na všechny přítomné (někteří rodiče 
mě toho dne viděli poprvé), udělala 
dojem. Proslov se psal skoro sám, je-
likož byl od srdce, a přesně jsem vě-
děla, co chci říci. Důležitá se mi mimo 
jiné zdála i volba vhodného oblečení, 
aby se případný dojem ještě umocnil. 
Samozřejmě, že jsem dopoledne trávi-
la i nemalou přípravou odměn pro své 
šikovné žáky. Navštívila jsem hračkár-
nu, drogerii a cukrárnu, načež jsem z 
nákupu udělala jmenovité balíčky. 
Musím však podotknout, že se mi bo-

hužel nepodařilo zařadit do programu 
všechny své žáky, jelikož byli někteří 
nemocní nebo nebyli přítomni z jiných 
rodinných důvodů. I když mě tato situ-
ace mrzela, nechtěla jsem si tím kazit 
svou dobrou náladu. 

Odpoledne jsme ještě měli s dětmi 
zkoušku na sále a pak, v 17.15 hod., 
to vypuklo. Zpočátku jsem byla cel-
kem nervózní, byl přede mnou sál ro-
dičů, kteří byli plní očekávání a touhy 
slyšet hrát své ratolesti, ale nakonec, 
když jsem viděla usměvavé a nervóz-
ní tvářičky mých nejmenších, úplně 
jsem se uvolnila a uvědomila si, že to 
já jím musím být oporou a nesmí ze mě 

žádnou nejistotu vycítit. Přiznám se, že 
ve výsledku jsem byla ohromně pyšná. 
Všechny děti zahrály moc pěkně, snad 
je povzbudilo i to, že jsem je vždy před 
jejich vystoupením pochválila a pro-
nesla o nich pár hřejivých slov. Když 
se po svém milém výkonu uklonili, 
dostali ještě již zmíněné dárečky, čímž 
se jejich očka rozzářila. Rodiče při-
chystali každému vystupujícímu bouř-
livý aplaus, děti se usmívaly a já byla 
šťastná i dojatá, že si tento den všichni 
tak hezky užili a dopadl pro každého 
moc dobře. 

Lucie Švabíková

Maminka... nejbližší člověk na světě. 
Oddané srdce a neúnavná duše. Naše ži-
votní jistota a nekonečný pramen lásky 
a něžnosti. Jak se můžeme mamince od-
vděčit za život, který nám darovala? Za 
útulný domov a dobré ruce, bez kterých 
bychom byli jako v poušti? Všichni milu-
jeme maminku celým svým srdcem a jistě 
uvítáme každou příležitost, kdy jí může-
me poskytnout radostné a šťastné chvíle.

Proto se 4. května 2011 uskuteční 

v podkrovním sále naší ZUŠ již tradiční 
předehrávka žáků z klavírní třídy Jekatěri-
ny Garbové, věnovaná všem maminkám 
a Dni matek. 

Těšíme se na vás, naše milé maminky, 
babičky, tetičky, sestřičky a samozřejmě 
také na členy vaších rodin. Doufáme, že 
si na našem koncertě, naplněném láskou 
a jarním sluníčkem, odpočinete a naberete 
nové síly!

Jekatěrina Garbová

V letošním školním roce byly MŠMT 
vyhlášeny soutěže pro žáky umělec-
kých škol v oborech: klavír, smyčcové 
nástroje, kytara, akordeon – sólo a ko-
morní hra, výtvarný obor. Soutěž je 
čtyřkolová: 1. školní kolo, 2. okresní, 
3. krajské, 4. celostátní kolo soutěže. 
Všechna kola byla přístupná pro rodi-
če soutěžících žáků a široké veřejnosti. 
Naše ZUŠ byla velice úspěšně repre-
zentována žáky klavírního oddělení.

Vše odstartovalo školní kolo soutěže 
v měsíci lednu 2011. Porota, složená 
z učitelů klavírního oddělení, poslala do 
okresního kola šest žáků. V okresním 
kole soutěže hráli naši žáci ve čtyřech 
soutěžních kategoriích. Všichni své 
skladby prezentovali s radostí a velkou 
chutí, díky čemuž se tak perfektně umís-
tili: 1. místo – Adam Daniel ve 3. kate-
gorii (uč. Mgr. J. Garbová), 2. místo – 

Lucie Mužíková, rovněž ve 3. kategorii 
a Tereza Bastlová v 8. kategorii (uč. 
Mgr. J. Garbová), 3. místo – Apolena 
Komárová ve 3. kategorii (uč. M. Ma-
linová, DiS.) a Barbora Macošková ve 
4. kategorii (uč. I. Žáková, DiS.), čestné 
uznání pak získala Karolína Lachová 
v 7. kategorii (uč. Mgr. J. Garbová). 
V krajském kole soutěže, které probíha-
lo v Karviné, naši školu reprezentoval 
žák 4. ročníku Adam Daniel, přičemž 
obdržel čestné uznání 1. stupně.

Vřele blahopřejeme našim klavírním 
hvězdičkám k úspěšnému a radostné-
mu vystoupení ve všech třech kolech 
soutěže a velice děkujeme žákům a je-
jich učitelům za kvalitní zainteresova-
nou práci a vzornou reprezentaci naší 
ZUŠ!!!

Jekatěrina Garbová

Koncert ke Dni matek

Vánoční koncert

Soutěže žáků základních 
uměleckých škol

Moje první předehrávka s žáky

Jirko, prozraď nám, jaké byly 
tvé hudební začátky? 

Pocházím z hudební rodiny (mat-
ka zpěvačka, otec klavírista), čili se 
nevyhnulo hudební vzdělání ani mně 
samotnému. Odmala jsem hrál na 
klavír, ale mnohem více mě bavilo 
zpívání, které mi taky velice dobře 
šlo… (ale jinak Jirka moc samo-
chválou netrpí ☺).

Takže při volbě střední školy 
a oboru byl zpěv jasná volba?

Původně jsem si to tak přál, ale 
jak už to v životě bývá, ne všechno 
se splní. V době přijímaček na kon-
zervatoř se u mě dostavila mutace, 
a tak jsme s rodiči přemýšleli, čím 
by se dal zpěv „nahradit“. 

Na jaké řešení jste tedy přišli 
a jaký obor sis nakonec vybral?

Jelikož se mi vždy moc líbily de-
chové nástroje, zejména tedy žesťo-
vé, shodli jsme se, že lesní roh pro 
mě bude to pravé ořechové. Říkal 
jsem si, že dobrých hornistů je málo, 
a tak rozšířím jejich řady, což se 
ze začátku jevilo jako nadějné, leč 
postupem času mi došlo, že se tak 
nestane. I když mě hra na lesní roh 
bavila, začal jsem si uvědomovat, 
že mě však dostatečně nenaplňuje, 
a v nitru jsem stále více toužil vrátit 
se ke zpěvu. Po konzervatoři jsem 
nastoupil na vojnu a pak se pídil, 
co budu dělat dál. Tentokrát jsem 
si řekl, že už nebudu pokoušet osud 
a budu tedy dělat to, co mě vždy ba-
vilo nejvíc. Práce s lidským hlasem 
mě fascinovala, a proto jsem se roz-
hodl pro studium sbormistrovství na 
Ostravské univerzitě, kde mě učili 
Jan Spisár, Lumír Pivovarský a Yuri 
Galatenko.

Jak probíhaly tvé přípravy na 
tuto VŠ? Pravděpodobně jsi dopo-
sud s tímto oborem žádné zkuše-
nosti neměl…

No to je pravda. Před přijímačka-
mi jsem proto docházel na dirigent-
ské konzultace k panu Karlu Briovi 
na Janáčkovu konzervatoř a musím 
říct, že tento skvělý člověk mě pro 
tuhle práci doslova nadchl a velice 
mě inspiroval.

Jak se dále vyvíjelo tvé studi-
um a kde jsi získal veškerou svou 
praxi?

Musím přiznat, že ta pravá škola 
sbormistrovství pro mě začala až 
v MKS (Moravský komorní sbor – 
smíšený), který vedl profesor Lubo-
mír Mátl, o němž jsem v té době již 
mnoho slyšel. Zde jsem nastoupil 
jako zpěvák a dále jsem dostal příle-
žitost působit jako zpěvák i v PSMU 
(Pěvecké sdružení moravských uči-
telů), kde jsem nastoupil v roce 2004 
a který vedl rovněž pan Mátl.

Chápu tedy správně, že pan 
profesor tě svou prací okouzlil 
a ovlivnil?

Dá se říci, že ano. Jeho sborové 
zkoušky v sobě skloubily mnoho 
složek. Obsahovaly hodiny hudeb-
ní teorie, dějin hudby, harmonie 
a intonace. Jako žák jsem jej velice 
bedlivě poslouchal a přijal od něj di-
rigentské zkušenosti.

Jirko, vím, že oba tyto sbory ve-
deš spolu s Lubomírem Mátlem, 
jak ses dostal k dirigování PSMU 
a MKS?

Velkou poctou pro mě bylo, když 
mě profesor Mátl požádal, abych 
mu pomáhal při vedení obou těchto 
sborů, kvůli jeho pracovní vytíže-
nosti. Po krátké době jsem byl ofi-
ciálně uměleckým vedením pověřen 
ke spolupráci a studiu programu. 
V roce 2008 jsem se stal dirigentem 
a dodnes mě nevyhodili… (Smích.)

Jistě tam bylo a je spousta kva-
litních a zkušených zpěváků, proč 
vybrali zrovna tebe? 

No přece, protože jsem nejlepší… 
(smích), ne teď vážně… Svou úplně 
první sbormistrovskou praxi jsem 
zahájil v Mužském pěveckém sbo-
ru Vítkovice a ve Vysokoškolském 
pěveckém sboru. Díky těmto zku-
šenostem jsem se jednodušší cestou 
dostal k vedení MKS a PSMU. 

V naší ZUŠ existuje dětský pě-
vecký sbor Cantabo. Slyšela jsem, 
že za dávných časů jsi ho vedl, proč 
už tomu tak není? A pravdu… ☺

V roce 2001 jsem nastoupil na 
naší ZUŠ a hned jsem dostal příleži-
tost vést Cantabo. Tuto činnost jsem 
vykonával docela dlouho, ale pak 
jsem si uvědomil, že bych měl dát 
příležitost kolegyním zpěvačkám, 
které dle mého názoru mají daleko 
větší cit (možná i ten mateřský), než 
já – ve výběru repertoáru.

Ty jsi velice aktivní člověk, krom 
pedagogické činnosti v naší ZUŠ, 
vedení MKS a PSMU jsi zvládl 
založit ještě ženský pěvecký sbor 
DaJŠ. Co tě k tomu přivedlo?

K této myšlence mě přivedly nej-
starší dívky z Cantaba, jelikož už 
věkově nezapadaly do dětské kate-
gorie a taky proto, že zpívaly rády 
a nechtěly s tím skončit, což mi 
bylo moc sympatické a těšilo mě to. 
Vnukly mi tedy myšlenku pro zalo-
žení tohoto tělesa. 

Musím se pochlubit, že jsem se 
stala také zpěvačkou a členkou 
DaJŠe. Proč sis vybral zrovna 
mě?

No přece, protože jsi nejlepší!!! 
(Smích.) 

Tak mě napadá, prozraď nám, 
co vlastně zkratka DaJŠ zname-
ná?

Dívčí ansámbl Jiřího Šimáčka 
a prozradím, že tento název vymys-
lela naše paní ředitelka Lydie Ro-
manská.

Snad ti nebude vadit menší 
otázka na tělo i duši… se kterým 
z těchto sborů pracuješ nejraději?

Všechny tři sbory jsou svým slo-
žením naprosto specifické, a to ne-
jen svou zvukovou barevností, ale 
také repertoárem. Samozřejmě, že 
mužský kolektiv je jiný než ženský, 
a o smíšeném ani nemluvě. Takže to 
rozhodně není žádná nuda! ☺

Teď jsi odpověděl jako politik, 
čili vůbec ne na mou otázku ☺ Ne-
vadí, zkusím štěstí znovu, ke kte-
rému sboru nejvíce inklinuješ?

Ty se nedáš odbýt. Tak tedy dob-
ře… musím přiznat, že mám vel-
kou slabost pro DaJŠ. Samozřejmě 
hlavně proto, že je složen ze samých 
krásných žen, které pod mým klací-
kem (taktovka) jen tají, a taky proto, 
že je to takové mé dítě! (Smích.) 

Když jsi vzpomněl děti, připo-
mněls mi, co ty a děti, máš nějaké? 
(Myslím opravdové.)

(Přemýšlí, počítá...)
Po delší pauze odpoví: mám vlast-

ně dvě děti, když nepočítám DaJŠ. 
Syna Theodorka, který má pět let, 
a dcerku Apolenku, která má jeden 
rok.

Moc Ti děkuji za příjemný 
a úsměvný rozhovor a přeji Ti 
v pracovním i osobním životě 
mnoho štěstí.

Lucie Švabíková

Interwiev se sbormistrem Jiřím Šimáčkem

V sobotu 4. prosince 2010 se na 
naší základní umělecké škole poprvé 
pořádalo zdobení vánočních baněk. 
Kouzelná dílna paní Vladimíry Hoň-
kové ze Studénky zavítala v tento 
předvánoční čas do Svinova a dala 
všem přítomným možnost seznámit 
se s technikami zdobení skleněných 
baněček různých velikostí nebo též 
svíček. Lidé tak mohli uplatnit svou 
fantazii, a pokud někomu došla nebo 
si snad nevěděl rady, paní Hoňková 
společně se svými dvěma dcerami 
ochotně poradila a pomohla dílko 

zdárně dokončit. Největší radost byla 
znatelná u dětí, jejichž očka zářila 
stejně jako barvy a třpytivé flitříky 
používané ke zdobení. Dokonce se 
přišel podívat i pan farář Jan Larisch, 
kterému se zde moc líbilo, a proto 
si také nějaké baňky odnesl na svůj 
stromeček. Na závěr bych chtěla paní 
Hoňkové za skvělou přípravu celé 
akce moc poděkovat a nezbývá mi než 
doufat, že se budeme znovu moci těšit 
na návštěvu její Kouzelné dílny příští 
advent.

Jana Kahajová

Malování vánočních baněk

Dechový soubor KrMaŠi
Spojené sbory – ženský pěvecký sbor a dětský pěvecký sbor Cantabo 
pod vedením Lydie Romanské

Opavička DaJŠ

Houslový soubor Ašmytec

Kateřina RubišarováNela Švidrnochová Lucie Švabíková, František Chvátal
závěrečné děkování, 
Lucie Švabíková s žáky
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Naše škola má spoustu šikovných 
žáků, kteří nejsou jen dobrými mu-
zikanty, ale také skvělými studenty, 
zajímavými osobnostmi a zábavnými 
společníky. Proto si myslíme, že by 
si zasloužili být zainteresováni do 
tvůrčí práce na našich školních novi-
nách. Děti mají jistě spoustu nápadů, 
zážitků a podnětů, které by zde mohly 

uplatnit. Věříme, že se každý z nich 
alespoň na chvíli rád promění v novi-
náře a sdělí nám tak své dobré či špat-
né příhody, které se mu zde naskytly. 
Ovšemže je potěšující vidět se v no-
vinách na fotografii nebo o sobě číst, 
ale prezentovat svůj vlastní článek je 
zcela něco jiného, a proto si přejeme 
dát tuto šanci i našim žákům. Vždyť 
právě děti tvoří nejdůležitější náplň 
školy a bez nich by nemohla v žádném 
případě fungovat.

Určitě si teď kladete otázku, jak na 
to? Jakým způsobem má žák článek 
prezentovat? Tuto otázku jsme si polo-
žili i my, a tak jsme přišli na minipro-
jekt BUBLIFUK. Jedná se o schránku, 
která bude umístěna ve školní chodbě 
v přízemí a do které mohou žáci vklá-
dat své příspěvky. Zaručí tak stejné 
podmínky pro všechny a také anony-
mitu, pokud ji někdo bude vyžadovat. 
Ulehčíme tímto i práci kantorům, kte-
ří již nebudou prostředníky, přes něž 

by se příspěvky žáků dostávaly k re-
daktorům novin. Nyní napíši článek, 
o kterém nemusí mít nikdo ani zdání, 
vhodí jej do schránky a ta bude pravi-
delně tříděna a nejzajímavější příspěv-
ky zveřejněny. Bublifuk zprovozníme 
od září 2011 pro všechny, kteří budou 
mít zájem podělit se s námi o svá dob-
rodružství. Doufáme, že si psaní uži-
jete a budete mít ze svých článečků 
radost.

Lucie Švabíková

Bublifuk

Význam nějaké věci lépe pochopí-
me a postihneme, budeme-li se ptát, 
co by bylo, kdyby to nebylo. Co by 
tedy bylo, kdyby v tomto světě nebyla 
hudba. Zbývá nám klasickou otázku 
zaostřit: Co je vlastně člověk? Ro-
zumět hudbě je důležitý předpoklad 
k tomu, rozumět pojmu člověk. 

Johann Götschl

Hudba dnes víc než filozofie každo-
denně připomíná člověku jeho meze, 
maličkost, sílu i povinnosti. I tóny 

mohou kypřit neoraná pole. Tiše a bez 
bolesti. Proto člověka posílí, když jeho 
duše pokorně s hudbou poklekne. 

Jiří Pilka, Doteky hudby

Hudba je zjevení vyššího rozumu 
a moudrosti. 

Ludwig van Beethoven

Hudba je nejlepší umění. Zahání 
smutek. 

Martin Luther

Hudba je univerzální řeč lidstva. 
Henry Wadsworth Longfellow

Kdo chce pochopit hudbu, nepotře-
buje ani tak sluch, jako srdce. 

Jiří Mahen

Ticho je nejkrásnější zvuk. 
Henry Miller

Hudba musí být především krásná. 
Bohuslav Martinů

Hudba jsou vaše zkušenosti, vaše 
myšlenky, vaše moudrost. Pokud ji 
neprožíváte, nikdy z vás žádná nevy-
jde. 

Charlie Parker

Hudební citáty

Co Čech, to muzikant. Tento slovní 
obrat jste jistě slyšeli už mnohokrát. 
A mezi vámi je také určitě spousta za-
pálených hudebníků. Pokusíme se vám 
osvětlit, které znamení má rádo jakou 
hudbu, jaká muzika na ně dobře půso-
bí, a třeba i to, kdo bude mít ve vyšším 
věku problémy s ušními bubínky. Na-
vedeme vás k pochopení různých zvu-
kových stop, zabrnkáme na vaši povahu 
a s náladou vás provedeme hvězdnými 
seskupeními, která k různým zname-
ním patří. Čtěte a zjistíte, že na všem 
něco je.

  
VODNÁŘ (21. 1.–20. 2.)
Členy této skupiny najdete všude, 

kde se děje něco zajímavého a nesly-
šeného. Rekrutují se z ní znalci všech 
technických značek, které mohou mu-
ziku jakkoliv opracovat a přetvořit. Ale 
taky mohou být normálními hudebníky 
se sklonem zaujmout vaši duši. Nebo si 
z vás celý život dělají legraci a smějí se 
za rohem. Musíme ale uznat, že složit 
skladbu tak, jako oni, aby byla nová 
a byl to hit, dokáže málo kdo. 

Hudební osobnosti: W. A. Mozart, 
Franz Schubert, Lenka Filipová, Petr 
Muk, Ondřej Hejma, Robbie Williams, 
Shakira aj.

  
RYBY (21. 2.–20. 3.)
Toto znamení zvěrokruhu hudbu 

miluje, ale tak trochu jinak než ostat-
ní. Vyhovuje jim atmosféra přírody 
a táboráku, ale také mystické zvuky 
vesmíru nebo keltské hudby. Pokud 
si někdo pustí meditační hudbu z pře-
hrávače, budou to oni. Vše na ně musí 
zapůsobit svou hloubkou a skrytým 
tajemstvím. Ať už půjde o operu nebo 
pop, vždy musí běžet velká romanti-
ka. Písně jsou často o bolestech srdce 
a citovém soužení, ale nenechejte se 
vydírat dlouho. Oni taky umí dob-
ře propočítávat, mají rádi hvězdnost 
a velké manýry.

Hudební osobnosti: Bedřich Sme-
tana, G. F. Händel, Fryderik Chopin, 
Josef Mysliveček,  Martin Maxa, Jakub 
Smolík, Lucie Vondráčková, aj.

  
BERAN (21. 3.–20. 4.)
Ano, energičtí berani. Mají rádi věci 

zasyrova i hlučně, ale nevyhledávají 
tolik temnotu. Obecně mají rádi rocko-
vou hudbu, která leží na pevných bicích 
a těžkých riffech. Právě technické po-
můcky a různá vylepšení jim vyhovují, 

elektrickou kytaru možná vymysleli 
kvůli nim. Často si ale užívají i počí-
tačovou muziku, která doplňuje jejich 
strategie. Některým to stačí, ostatní 
berani si ještě užijí i chorály na hokejo-
vém stadiónu.

Hudební osobnosti: Joseph Haydn, 
J. S. Bach, Lucie Bílá, Iveta Bartošová, 
Dalibor Janda, Palo Habera a další.

BÝK (21. 4.–21. 5.)
Zemitější býk vyhledává klidnější 

hudební vody. Většinou jde o člově-
ka, co se umí ve světě pohybovat, ale 
nepotřebuje nějaké zvláštní zvraty. 
Hudbu býci milují a hodně z nich jí ro-
zumí. Mezi nimi je hodně muzikantů 
různých hudebních žánrů, od dechov-
ky přes rock až ke spoustě operních 
div. Většina zrozenců má ráda pěk-
nou stylizaci i přirozenost, proto zde 
najdeme milovníky klubové hudby 
i nejtěžší country, která voní loukami 
a kravičkami. Proč si ale nevychutná-
vat venkovskou krásu?

Hudební osobnosti: Johannes Brahms, 
Eva Urbanová, Petr Janda, Enya, Cher, 
Ondřej Soukup, Jaroslav Hutka, Leoš 
Mareš, Petr Hapka, Jiří Korn. 

  
BLÍŽENCI (22. 5.–21. 6.)
Nikdo nemůže být zběhlejší v hu-

dební oblasti. Tohoto znamení je víc 
jen mezi novináři a pošťáky. V hudbě 
projevují svou muzikálnost, smysl pro 
hru. Zpracují jakoukoliv novinku, nic 
je nezastaví v experimentech. Větši-
nou umí používat víc hudebních ná-
strojů najednou a ještě do toho zpívat. 
Nemají příliš rádi „drsňárny“, raději 
sáhnou po propracované, ale i vtipné 
a nápadité hudbě. 

Hudební osobnosti: Robert Schu-
mann, Richard Wagner, Daniel Hůlka, 
Jarek Nohavica, Richard Krajčo, Alanis 
Morrissette, Prince, Paul McCartney aj.

  
RAK (22. 6.–22. 7)
Snivé znamení raka vyhledává různé 

hudební proudy. Je schopné chodit na 
diskotéky, kde se hodně mezi lidmi vy-
řádí. Má velký smysl pro pop, ale taky 
pro hudbu založenou na citech a fanta-
zii, která je uvádí někam daleko. Pra-
vý pop na ně právě tak působí. Hodně 
z nich má hluboký vztah k lidové hud-
bě, snaží se navazovat na své předky. 
Rak prostě patří k lidem a dokáže být 
obrovsky populární a věkem se měnit 
jako chameleon.

Hudební osobnosti: Leoš Janáček, 
Gustav Mahler, Waldemar Matuška, 
Michal Malátný, Karel Gott, Helena 
Vondráčková, Michal David, Jiří Ma-
cháček, Jarmila Šuláková, Načeva aj.

  
LEV (23. 7.–22. 8.)
Znamení Lva není tak často spojova-

né s hudbou, je spíš ve spojení s jinými 
druhy umění. Pokud už dělá muziku, 
vždy se smyslem pro legraci a schop-
nost podání. Vše musí být spojeno 
s dramatičností, prožitkem a důležité je 
i předvést se. Dobrý se tedy zdá muzi-
kál, opereta, ale i šanson a možná taky 
armádní hudba. Lev má zkrátka rád 
důležitost, a pokud se skrývá, tak jen 
z trucu. Vždy se vás snaží dostat svou 
výjimečností.

Hudební osobnosti: Josef Suk ml. 
(vnuk J. Suka, pravnuk A. Dvořáka), 
Aleš Brichta, Gábina Osvaldová, Mi-
chael Kocáb, Bohuš Matuš, Madonna, 
Mick Jagger, Kelis.

  
PANNA (23. 8.–22. 9.)
V tomto znamení se rodí hudebníci 

se schopností pochopit dobrou muziku 
a hodně i skládat. Většinou jde o precizní 
detailisty, kteří si musí nejdřív všechno 
oddřít a pak sami zpracovat, než vůbec 
pomyslí na nějakou spokojenost. Vyží-
vají se ve skládání písniček, umí k nim 
psát i texty. Pokud nic z toho nedělají, 
alespoň mají doma dobře srovnaná CD 
přesně podle abecedy a žánrů…

Hudební osobnosti: Antonín Dvo-
řák, Hana Zagorová, Michael Jackson, 
Freddie Mercury, Richard Müller, An-
drea Bocelli, Beyoncé Knowles, Ana-
stacia, Pink aj.

  
VÁHY (23. 9.–23. 10.)
Kulturně zaměřené a tvořivé zna-

mení žije s hudbou naprosto přirozeně. 
Spousta zrozenců Vah jsou muzikanti 
ať už v popu, rocku nebo klasice. 
Hodně jim ale záleží na výrazné me-
lodické stránce, jejich uši slyší každou 
chybu nebo úlet mimo. Jde o mírné 
a vyrovnané lidi, které mohou špatně 
vyluzované zvuky dovést k nepříčet-
nosti. Nejsou výstřední, ale hodně rádi 
provokují elegantním smyslem pro 
humor a přehnanými city v písních.

Hudební osobnosti: Ferenz Liszt, 
Meky Žbirka, Yvetta Blanarovičová, 
Monika Absolonová, Vlasta Horváth, 
Jan Nedvěd, Eminem, Sting, John 
Lennon aj.

ŠTÍR (24. 10.–22. 11.)
Toto znamení má k hudbě nejedno-

značný vztah. Vyhovuje mu jak silně 
rytmická složka, tak výrazně prožívaný 
zpěv. Ale na druhou stranu si rádi dají 
ostrý rock, který je velmi hlučný. Pro-
tože mají rádi tajemství a nečekané zá-
žitky, často sahají i po magické hudbě 
jiných kultur, která na ně může působit 
hypnoticky. K muzice si rádi dopřáva-
jí přítmí a nezvyklou atmosféru, která 
umocní jejich zážitky. Když jsou oprav-
du uvolnění, nesmíte je vyrušovat něčím 
praktickým, zatváří se na vás kysele.

Hudební osobnosti: J. J. Ryba, Nicco-
lo Paganini, Marie Rottrová, Marta Ku-
bišová, Petra Janů, Daniel Landa, Bryan 
Adams, Eros Ramazotti, Bjork aj.

  
STŘELEC (23. 11.–21. 12.)
Lidi pod vlivem planety Jupiter mů-

žete najít ve dvou prostředích. První 
ve zbohatlickém prostoru plném barev 
a veselé muziky typu groove, r´n´b 
nebo kontinentálního hip hopu. Dru-
hou, stejně početnou skupinku zase 
v pěkně ostrém punkovém klubu. Jde 
o vliv dvou faktorů. Střelec má v sobě 
pěkný kus anarchisty a vždy se čeká, 
kdy se z něj stane spokojený, poživačný 
typ. Pozor, oni nejsou pokrytci, jenom 
vliv hlavní planety má velkou proměn-
livost. Z mladých rebelů se zkrátka stá-
vá základ kultury.

Hudební osobnosti: Ludwig van 
Beethoven, Hector Berlioz, Aneta 
Langerová, Dara Rollins, Dan Bárta, 
Jon Bon Jovi, Ozzy Osbourne, Chris-
tina Aguilera, Frank Sinatra aj.

  
KOZOROH (22. 12.–20. 1.)
A máme tu znamení, které míří 

opravdu do hloubky. Lidi pod jeho 
vlivem buď pracují s tradicemi a dě-
lají klasiku, nebo se rozhodnou pro 
black či death metal. Těžkotonážnost, 
drtivé rytmy, děsivé zvuky kytary, to 
všechno milují. K tomu černá barva, 
lesklá kůže, mručivé zvuky zpěvu, 
nic už nemůže lépe navozovat atmo-
sféru sabbatu. Samozřejmě se všichni 
nevyžívají v podobném rozpoložení, 
ale udělejte si průzkum na metalovém 
koncertu. Přesto se v tomto znamení 
rodí i přesvědčení bluesmeni a coun-
trymeni, takže neházejme kozorohy 
do jednoho pytle.

Hudební osobnosti: A. N. Skrja-
bin, Lenka Dusilová, Anna K., Jana 
Kirschner, Kamil Střihavka, Michal 
Tučný, David Bowie aj.

Zaváté CANTABO

Hudba a znamení horoskopu

Na koncertě se nakloní pán k sousedo-
vi a šeptá mu do ucha: ,,Ta zpěvačka má 
ale příšerný hlas. Nevíte, kdo to je?“

,,Moje dcera.“
,,Á, tak to promiňte, to bude asi tou 

písní. Ta je opravdu hrozná. Rád bych 
věděl, který trouba ji složil.“

,,Já.“

Učitelka hudební výchovy se ptá 
Honzíka: ,,Honzo, jaké znáš bicí ná-
stroje?“

,,Řemen mého otce…!“

Inzerát: Hledá se profesor hudby, 
který by naučil nebo odnaučil hrát na 
housle dámu, která bydlí o poschodí 
výš.

,,Moje žena má hudební nadání.“ 
,,Vážně?“
,,No, všechno, co ví, vytroubí sou-

sedce…“

,,Můj manžel mě ještě po deseti le-
tech dokáže chytit za ruce...“

,,Doopravdy?“ závidí kolegyně.
,,Jo, vždycky, když chci hrát na 

klavír...“

Před učitele hudby předstoupil žák 
Honza, otevřel houslové pouzdro 
a z něho vypadl samopal.

,,Propána!“ zaječel Honza.
,,Táta je s houslemi v bance…!“

Víte, proč houslisti neradi chodí na 
hřbitov?

Protože to tam je samý křížek...

,,Pane vrchní, hraje ta hlučná 
kapela také na přání hostů?“

,,Samozřejmě.“
„Super, tak ať jdou chvilku hrát ku-

lečník, než se naobědvám!“

Hudební vtipy

Jak všichni dobře víme, CANTABO 
je dětský pěvecký sbor naší základní 
umělecké školy. Protože jej navštěvují 
děvčata a kluci, kteří se seznámili pře-
vážně teprve zde, v Cantabu, snažíme 
se postupně utužovat a poznávat ko-
lektiv různými činnostmi. Mohu jme-
novat například časté debaty na téma, 
které zrovna děti moc zajímá a jímž je 
hit poslední doby – Superstar. Výkony 
účinkujících dopodrobna rozebíráme, 
pozitivně či negativně kritizujeme 
a pěkně se tak pouštíme do společné 
komunikace, kdy poznáváme jeden dru-
hého a dokážeme přijímat jeho postoje 
a názory, což je pro život ve společnos-
ti moc důležité. Obrovský význam pro 
mne jako kantora, má, že mé svěřenky-
ně, starší členky, rády a ochotně pomá-
hají mladším a mateřským přístupem 
je začleňují do kolektivu. Tak se boří 
bariéry a mladší sboristi se v Cantabu 
mnohem lépe aklimatizují. Náš sbor je 
také velice aktivní, jezdíme na pravi-
delná soustředění, festivaly, koncerty, 

(na všechny akce se samozřejmě pilně 
a svědomitě připravujeme, umíme pra-
covat i odpočívat) nebo hrajeme různé 
hry. O výsledek jedné z her bych se 
s vámi ráda podělila.

V první části bylo úkolem dětí od-
povědět na záludné hudebně-teoretické 
otázky. Jak všichni dobře předpokládá-
me, správné odpovědi neznaly, proto si 
je jednoduše vymýšlely. 

V druhé části zpěváci popisovali 
svůj nejkrásnější zážitek, který zažili 
na naší ZUŠ, a vzpomínky na něj.

Předkládám vám střípky vtipných 
odpovědí na první a rozvážných na 
druhou část minikvízu.

1. část
Co je to ukulele/occulele?
(hudební nástroj podobný malé ky-

taře, pochází z Havaje)
ocucaný bonbón −
ocucaný lelek −
velké oči nějakého strašidelného bu- −
báka, který straší malé děti, když zlo-
bí; má velké krvavé a špinavé oči

Co je to spinet? 
(hud. nástroj, druh malého cembala)
super hrdina −
spínací sponka −
Co je to viola da gamba?
(smyčcový historický hudební ná-

stroj podobný violoncellu, drží se mezi 
koleny)

hudební nástroj, který je podobný  −
houslím; hraje se na něj rukama či 
nohama – nohy musí být ale čisté, 
jinak to nehraje!!!
komorní skladba −
vrt do gumy −
houslová samba −
Co se stalo v r. 1650? (úmrtí J. S. 

Bacha, konec hudebního baroka)
maestro Gott poprskal při zpěvu pre- −
zidenta
narodil se můj prapraprapraprapra- −
praděda a chodila jsem na ryby
vynález knoflíku na kalhoty −
narodil se L. v. Beethoven – toto  −
skoro trefili!
vytvořili lžičku −

2. část
Můj největší zážitek v ZUŠ.
všechna soustředění, koncerty, festi- −
valy se sborem, s p. uč. Kubenkovou 
či p. uč. Šimáčkem (původně vedl 
Cantabo)
ta děcka tady, je to příjemné odrea- −
gování od ostatních starostí 
ráda zpívám a dobře se mi tady zpívá −
když jsme zlobily p. učitele Šimáčka  −
tím, že jsme kecaly, a on nás vyhodil 
za dveře
zájezd do Maďarska, kde jsme po- −
znali nové lidi, novou kulturu
roztrhaly se mi kalhoty −
jak jsme na horách stoply pána, kte- −
rý se potom nemohl rozjet, protože 
v tom strmém kopečku byly dva me-
try sněhu

Přijďte také mezi nás, budeme se 
těšit.

Petra Kubenková

Vtipně i rozvážně s CANTABEM

Na sklonku první adventní neděle 
se naše Cantabo spolu s Ženským ko-
morním sborem Dobroslava Lidmily, 
který pracuje pod vedením paní ře-
ditelky Lydie Romanské, vydalo na 
tradiční soustředění. Od školy jsme 
vyráželi v sobotu ráno. Byl to den, 
kdy začalo poprvé sněžit a do pon-
dělí (náš návrat) nepřestalo. Ono by 
na tom nebylo nic tak vzrušujícího, 
kdybychom jeli do města, ale my jeli 
na hory! Cesta na Staré Hamry byla 
dlouhá a napínavá vzhledem k hus-
totě sněžení, klouzajícím kamionům 
a minimálnímu počtu pluhů na úklid 
sněhu. Autobus nás vysadil na své 
konečné a před námi se odhalil ně-
kolikakilometrový kopeček se zasně-
ženou cestou. Naštěstí jsme mohli 
zavazadla nechat u autobusu, odkud 
nám je vyvezli auty. Nicméně i tak 
nás čekala cesta plná zážitků. Dnes 
už vím, že je zbytečné dělat mladým 
slečnám poučení o tom, co si vzít 
a jak se obléknout na hory! Ten za-
sněžený kopeček šlapaly v botách na 
5–10 centimetrových podpatcích, po-
případě v botaskách, krásných kožeši-
nových kabátcích nebo promokavých 
bundičkách. Holt i na horách a v té 
fujavici musí dámy vypadat dobře… 
☺Naštěstí nás na chatě, v Domě sva-
tého Josefa, čekalo teplíčko, oheň plá-
polající v krbu a horký čaj. Hned po 
dobrém obědě jsme rozdělili ženský 
sbor a Cantabo do různých místností 
a začali pilně trénovat až do vydatné 

večeře. Po ní nám děti i někteří do-
spělí přichystali karneval. Viděli jsme 
pestrou paletu masek, které se nám 
představily a následně společně sko-
tačily. Druhý den nás čekal opět den 
plný zpívání, ale využili jsme chvi-
ličku bez hustého sněžení a vydali 
se na krátkou inhalační procházku, 
přičemž dívčiny opět nezklamaly: vy-
strojily se na ní lodičkami a krátkými 
bundičkami.☺Odpoledne bylo opět 
naplněno zpěvem. Po večeři děti při-
chystaly kulturní program s taneční 
zábavou, vtipnými spoty a příběhy.

Během noci opět nasněžilo a chu-
melilo i celé dopoledne. To byla ra-
dost, když se na místě, kde běžně cestu 
neudržují, ráno objevil pluh a odhrnul 
sníh! Dopoledne jsme ještě strávili 
společnou sborovou zkouškou a ná-
sledně se věnovali balení a přípravě 
na zpáteční cestu. Po výborném obě-
dě jsme poděkovali paním kuchařkám 
i majitelům Domu svatého Josefa za 
vstřícnost a péči o nás. Cesta k auto-
busu byla opět velice zábavná. Kaž-
dý si vybral pro sebe nejjednodušší 
způsob zdolání trasy (chůze, klouzání 
ve stoje, klouzání na zadku, válení ve 
sněhu…). 

Teploučký, vytopený autobus nás 
odvezl až ke škole, kde na děti čekaly 
teplé náruče rodičů. Děkuji za peda-
gogický dozor kolegyním Lydii Ro-
manské a Lucii Švabíkové.

Petra Kubenková

Počínaje tímto číslem jsme kromě 
článků o uběhlých či blížících se udá-
lostech a projektech zařadili do obsa-
hu i něco pro pobavení. Samozřejmě, 
jak jinak, než s hudební či výtvarnou 
tematikou. Můžete se zasmát nad hu-
debními vtipy, zamyslet nad citáty, 
lámat hlavu nad křížovkami pro vý-

tvarníky i hudebníky, nebo si jen tak 
přečíst hudební horoskop a dovědět 
se, která znamení inklinují k hudbě 
více či méně.

Máme pro vás připravené dvě kří-
žovky. Jednu pro hudebníky a druhou 
pro výtvarníky. Ale vyřešit tajenku 
nebude nic jednoduchého!

V každém řádku musíte vyluštit přesmyčku, správné slovo dopsat do políček 
a najít písmenka, která tvoří tajenku (opět přesmyčku).
Abyste měli hádání usnadněné, prozradíme, že všechna slova (kromě tajenky) 
označují hudební nástroje. 

Křížovka – hudební nástroje

PIONA
SOEHUL
VOLIA
LOOLICVOLNE
RASTKBOAN
AYHAVRN
AKTARY
LAKNIETR
RAHFA
SOONAFx
BEUNB

Tajenka

Tajenku („lepidlo“ keramiků) tvoří první písmenka slov.
I. malířské náčiní pro nanášení barev, je tvořeno svazkem štetin či vlasů v násadě
II. křestní jméno renesančního umělce, autora Mony Lisy
III. modrá tekutina k psaní i kreslení, rozmývatelná
IV. krepový papír zkráceně (jedním slovem)
V. významný francouzský impresionistický malíř

Tajemství úsměvu chobotnice Lízy



ZPRAVODAJSTVÍ

Pálení čarodějnic (také Filipojakub-
ská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) 
se odehrává v noci z 30. dubna na 1. 
května. Jedná se o velmi starý a dodnes 
živý lidový zvyk a zvláštní svátek. 
Tuto noc se lidé schází u zapálených 
ohňů a slaví příchod jara. 

Noc z 30. dubna na 1. května byla 
pokládána za magickou. Svátek se pů-
vodně pravděpodobně slavil o úplňku, 
jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se 
přesně mezi jarní rovnodenností a let-
ním slunovratem. Lidé věřili, že tuto 
noc se čarodějnice slétají na čaroděj-
nický sabat. Tato noc je skutečně jed-
ním z největších pohanských svátků. 
Lidé také věřili například v otevírání 
různých jeskyní a podzemních slují, ve 
kterých se daly nalézt poklady.

Děti z výtvarného oboru se na tento 
čas pečlivě připravily tím, že se pustily 
do výroby krásných postaviček. Zde 
máme ukázku čarodějnice Marušky 
Pítrové, pět let.

Žáci výtvarného oboru naší školy 
vystavovali v Obecním domě v Bítově 
ve dnech 6.–29. února 2011 svá dílka 
s názvem „Masopustní maškary“. Byla 
to první vlaštovka zamýšlené spolu-
práce s místní komisí pro kulturu, sport 
a mládež. V budoucnu bychom rádi 
navázali dalšími aktivitami a v letních 
měsících i krajinářským kurzem v pří-
rodě, tzv. plenérem. Vesnička nedaleko 
Ostravy, v dosahu příměstské dopravy 
(ze Svinova cca 30 minut) a přitom již 

spočívající v přírodním parku Oderské 
vrchy, nabízí svým malebným okolím 
ideální podmínky.

Masopust je někde živá, jinde znovu 
se probouzející tradiční lidová zábava 
přinášející lidem rozptýlení před ná-
sledující postní dobou. Děti svými ob-
rázky, zářivými barvami a svobodným 
pojetím maškar zpestřily v Bítově ma-
sopustní veselici a sklidily od návštěv-
níků výstavy obdiv.

Mgr. Ondřej Langr

STRANA 4

Nabízíme vám mimo jiné stručný 
přehled akcí, které se uskuteční v Os-
travě či blízkém okolí. Můžete se zajít 
pobavit na některou z nich a zpříjemnit 
si tak den.

27. 4. 2011
Majáles Ostravské univerzity 2011
Slezskoostravský hrad, Ostrava

29. 4. 2011–30. 4. 2011 
Festival Poodří Františka Lýska
Ostrava-Proskovice

3. 6. 2011
Koncert Scorpions
16.00, Ostrava, Bazaly

14. 7. 2011–17. 7. 2011 
Colours of Ostrava 2011
Ostrava

Koncerty na Janáčkově 
konzervatoři:
Čtvrtek 23. 6.
Taneční koncert
Představení tanečního oddělení, Janáč-
kův sál 

Pátek 24. 6. 
Taneční koncert
Představení tanečního oddělení, Janáč-
kův sál

Sobota 11. 6.
Obléhání Slezskoostravského 
hradu aneb mladí umělci na Slez-
skoostravském hradě VI
Celodenní přehlídka činností všech od-
dělení a oborů, výběr toho nejlepšího 
za celý školní rok
od 12.00 hodin, Slezskoostravský hrad 

Sobota 21. 5.
Ostravská muzejní noc
Sál L. Janáčka a foyer školy

Pátek 20. 5.
Mladé talenty s Moravskou 
filharmonií Olomouc
Absolventský koncert studentů JKGO 
s Mora;vskou filharmonií Olomouc, 
Janáčkův sál

23. 5. – 12. 6.
Hudební festival Janáčkův máj

INfOrmačNÍ serVIs

Po první návštěvě Církevní konzer-
vatoře v Opavě jsme měly jasno ve 
volbě střední školy. Odevzdaly jsme 
přihlášky a 18. 1. 2011 to všechno 
vypuklo. Ráno jsme plné nervů vyra-
zily s rodiči na vlak ve směru Opava-
východ = na talentové zkoušky. Ve 
vlaku jsme si ještě opakovaly znalosti 
z hudební nauky a dějin hudby, cesta 
však byla krátká, a zanedlouho jsme 
vstupovaly plné napětí a očekávání 
do krásné historické budovy školy. 
Zde nám byl přidělen korepetitor 
a cvičná třída pro důslednou přípra-

vu. Neuběhla však ani hodina a naše 
maličkosti musely být přesunuty do 
jiné třídy z důvodu výuky. Octly jsme 
se v místnosti s varhanami. Neodo-
laly jsme a musely si tento, pro nás 
takřka neznámý nástroj, vyzkoušet. 
Po chvilce přiběhl pan školník, že 
pro nás našel volnou třídu se dvěma 
klavíry, která se stala naším hnízdeč-
kem během celého dne přijímacích 
zkoušek. 

Nejdříve nás čekal test z hudeb-
ní nauky. Zjistily jsme, že je v něm 
mnoho učiva, které jsme se neučily. 

To nás ale nemohlo vyvést z míry, je-
likož jsme se poctivě s paní učitelkou 
připravovaly, a nakonec jsme to i přes 
drobné nejistoty zvládly výborně. Po 
nějaké době přišla na řadu talentová 
zkouška z hlavního oboru – sólový 
zpěv, hry na klavír a zkouška obec-
né hudebnosti. Atmosféra u zkoušky 
byla skvělá, profesoři se usmívali, 
zpívali si s námi, povzbuzovali nás, 
a my jsme si ani nestihly uvědomit, 
že bychom měly mít trému. Po talen-
tové zkoušce následoval motivační 
pohovor s paní ředitelkou, která byla 
také velmi milá a pozitivně naladěná 
jako všichni na této škole. 

Domů jsme odcházely s rozporupl-
nými pocity z našeho výkonu. Násle-
dující den jsme už od rána netrpělivě 
čekaly na výsledky zkoušek a zjistily 
jsme, že nepatříme do skupinky – 
NEPŘIJATÝ/Á, ale PŘIJATÝ/PŘI-
JATÁ. Následně jsme to šly patřičně 
oslavit do cukrárny a daly si svého 
oblíbeného indiánka jako odměnu za 
dobře vykonanou práci.

Děkujeme ZUŠ Dobroslava Lidmi-
ly za dosavadní vzdělávání a hlavně 
paní učitelce Petře Kubenkové a panu 
učiteli Jiřímu Šimáčkovi za výbornou 
přípravu.

Gabka Sovová a Markéta Fialová

Talentovky v Opavě

V roce 2011, přesně tedy 22. října, to 
bude právě 200 let, co se narodil tento 
zcela výjimečný skladatel romantis-
mu. Jistě bychom našli takových vý-
ročí spousty, ale tohle jsem si zvolila 
záměrně, jelikož má pro mě osobně 
zvláštní význam. Dílo Ferenze Liszta 
mám velice ráda, cítím k němu obrov-
skou úctu a v době mého studia na kon-
zervatoři patřil k mým nejoblíbenějším 
skladatelům, jehož skladby jsem hrála 
s velkým nadšením a zaujetím. Liszt 
působil jako málokdo v mnoha smě-
rech a jeho skladatelské schopnosti 
měly obrovský vliv na různé složky 
hudební tvorby romantismu a hudební 
život vůbec. Přinesl mnoho inovací jak 
po technické, tak umělecké stránce. 

Jeho skladby patří k nejnáročnějším 
v klavírním repertoáru a jsou pro pi-
anisty obrovskou výzvou, ale i přesto 
jsou velice oblíbené a často hrané na 
světových pódiích. Dodnes bývá Fe-
renz Liszt nazýván ,,titánem“ klavíru, 
jelikož se z něj při hře snažil vyloudit 
co největší zvuk, který by byl srov-
natelný se zvukem orchestru. Narodil 
se jako zázračné dítě a jeho koncertní 
dráha byla také proto započata už v de-
víti letech, v době, kdy si normální děti 
ještě hrají, dovádějí a o svém budoucím 
povolání nemají ani zdání. Virtuosita 
Liszta byla nepopíratelná a jeho tech-
nika i muzikální cítění geniální. Jeho 
hudební talent je považován za největší 
v dějinách. Některá díla Lisztova jsou 
odrazem jeho cestování po Evropě, 
konkrétních státech a překrásných po-
klidných místech, jež Ferenze nesmír-
ně okouzlily a hluboce inspirovaly. Co 
se týče skladatelova osobního života, 
provázelo jej mnoho úspěchů, lásek, 
ale také zklamání. Na rozdíl od mno-
ha jiných významných skladatelů měl 
však velké štěstí v tom, že nežil v chu-
době, byl velice uznávaný a uctívaný, 
lidé ho milovali, tleskali mu, jásali. Byl 
to zcela výjimečný člověk a odkaz jeho 
tvorby je nesmírný a okouzlující, za 
což mu můžeme být vděční.

Lucie Švabíková

Výročí skladatele
Ferenz LisztPoslední listopadovou neděli roku 

2010 nabídl výtvarný obor naší školy 
veřejnosti možnost vyzkoušet si hlubo-
tiskovou grafickou techniku – suchou 

jehlu. Jedná se o techniku, kterou si 
určitě doma jen tak někdo nezkusí, ať 
už kvůli absenci satinýrky (hlubotisko-
vého lisu) či kvůli omezenosti prosto-

ru, který bychom doma chtěli zašpinit. 
Z významných umělců, u nichž tato 
technika pokrývá značnou část jejich 
tvorby, jmenujme alespoň Otu Janečka 

či Vladimíra Komárka. Že se ale i naše 
dílka vydařila, dokládá i reprodukova-
né PF.

Lucie Otisková

Dospěláci ve výtvarce i v neděli

Masopustní výstava žáků 
výtvarného oboru

Pálení čarodějnic

Rodiče pomáhají svým dětem glazovat výrobkySuchá jehla, Jmelí, Anna Stupková


