OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBROSLAVA LIDMILY V OSTRAVĚ SVINOVĚ
Přehled akcí 2012/2013:
19. 9.

vystoupení na Slavnostní akademii k výročí ZŠ OstravaSvinov
20. 9.
vystoupení na Slavnostní akademii k výročí ZŠ OstravaSvinov
Říjen
Samostatná výstava VO na Sokolské s názvem "Je tam
někdo?"
31. 10.
Slavnostní znovuotevření svinovské knihovny (výstava VO
a vystoupení HO)
31. 10.
Inaugurační koncert 1. Ročníků
Listopad návštěva výstavy Romana Trabury a výstavy VO v galerii na
Sokolské
19. 11.
Přehlídka bicích nástrojů ostravských ZUŠ
21. 11.
vystoupení na akci ÚMob Svinov pro svinovské jubilanty
21. 11.
Školní předehrávka
22. 11.
vystoupení na hudebním festivalu „Magický klavír v
proměnách času“ v Opavě
28. 11.
Třídní předehrávka (vyučující J. Martinak, P. Marek a J.
Šimáček)
Prosinec návštěva výstavy Od Tiziana po Warhola v Olomouci (VO)
1. 12.
vystoupení na Vánočním jarmarku ve Svinově
5. 12.
Školní mikulášská předehrávka
6. 12.
vystoupení na mikulášských besídkách ZŠ Ostrava-Svinov
12. 12.
tradiční Předvánoční koncert ve svinovském kostele Krista
Krále
14. 12.
vystoupení žáků J. Garbové na Vánočním koncertě Múzické
školy v Mar. Horách
16. 12.
Předvánoční koncert v KD Čavisov
17. 12.
Vánoční maškarní koncert v DS Slunečnice
18. 12.
Vánoční maškarní třídní předehrávka (vyučující J. Garbová)
leden
výstava „Pozdravy ze Svinova“ v městské knihovně
Ostrava-Polanka
23. 1.
vystoupení na Novoročním koncertě ostravských ZUŠ v KD
Altán Ostrava-Třebovice
30. 1.
vystoupení na vernisáži výstavy fotografa Ladislava Vavříka

JARO 2013

únor-březen návštěva výstavy Božská hra Jana Zrzavého v Domě
umění v Ostravě (VO)
27. 2.
Třídní předehrávka (vyučující J. Martinak, P. Marek a J.
Šimáček)
28. 2.
Třídní předehrávka (vyučující I. Žáková)
13. 3.
Koncert učitelů
14. 3.
Třídní předehrávka (vyučující M. Hájková)
19. 3.
Koncert pro učitele ZŠ a MŠ Ostrava Svinov
20. 3.
vystoupení na Jarním koncertě ostravských ZUŠ v KD Altán
Ostrava-Třebovice
27. 3.
Třídní předehrávka (vyučující J. Martinak, P. Marek a J.
Šimáček)
3. 4.
Školní předehrávka
10. 4.
Třídní předehrávka (vyučující J. Kračmer)
15. 4.
Třídní předehrávka (vyučující L. Škrlová)
17. 4.
Třídní předehrávka (vyučující L. Švabíková, I. Gaidošová)
přelom duben-květen „Pálení čarodějnic“ (VO spolu se ZŠ Svinov)
květen
Jarní salón 2013 – výstava výtvarných oborů ostravských
ZUŠ, téma „Afrika“ Den otevřených dveří výtvarného oboru
pro obě MŠ O-Svinov
7. 5.
Koncert ke Dni matek v DS Slunečnice
7. 5.
Koncert ke Dni matek
10. 5.
vystoupení žáků J. Garbové na koncertě ke Dni matek
Múzické školy v Mar. Horách
14. 5.
Třídní předehrávka (vyučující J. Garbová)
15. 5.
Žákovský koncert
24. 5.
varhanní koncert – součást akce Noc kostelů
25. -26. 5. soutěž Moravia Talent ve Zlíně
26. 5.
Festival Moravskotřebovské arkády (DPS Zvonoklíček)
29. 5.
Absolventský koncert
Červen
účast VO na projektu svinovské knihovny „Stopy“ –
happening a následná výstava
plenér spojený s návštěvou Prahy (VO)
absolventská výstava studentek 7. Ročníků VO
návštěva QQ studia animovaného filmu
26. 6.
Koncert a předávání vysvědčení za školní rok 2012/2013

Gratulujeme naší žákyni Dominice Horákové k přijetí na Církevní konzervatoř v Opavě ke studiu sólového zpěvu.

Vystoupení písničkářky Petry Göbelové
19. 10. 2012
Aniž by to koho napadlo, z nenápadné, těžko čitelné,
uzavřené, introvertní Petry Göbelové se vyklubala nesmírně
zajímavá tvůrčí osobnost.
Začátkem října mne upozornila kolegyně, učitelka základní
školy Iva Göbelová, že její dcera Petra bude mít ve Staré Aréně
svůj první sólový koncert, na kterém zahraje a zazpívá řadu
svých vlastních písní. Vystoupí pouze ona a doprovodí se na
kytaru. A jestli se nechceme jít oba, já se svou ženou Ivou
Žákovou, na ni podívat. No to mne samozřejmě zajímalo. Znám
totiž Petru i její sestru Gabku velmi dlouho, i když Petru vlastně
jen zdálky.
Přišel devatenáctý říjen a s ním řečený koncert. Byl jsem
velmi zvědavý, a vlastně jsem vůbec nevěděl a netušil, co mne
čeká. A musím říct, že překvapení bylo veliké a velmi příjemné.
Na scéně se objevila mladá sympatická dívka, která od první
chvíle zaujala. A zaujala vším. Způsobem jakým si koncert
moderovala, svým celkovým nenuceným vystupováním, svou
takříkajíc mnohotvářností v tom nejlepším smyslu, svým
smyslem pro humor a samozřejmě svými písněmi.
Vystoupení trvalo přibližně hodinu, během níž zaznělo na
dvacet písní. A věru nebyla to ztracená hodina. Během ní nás
všechny dokázala Petra pobavit, donutit se zamyslet, dojmout i
rozesmát. Co víc jsme si mohli přát. A udělala to vše s
nápaditostí, elegancí, samozřejmostí, lehkostí a přesvědčivostí
staré, zkušené harcovnice. Jak je to možné???!!! Zázrak? Inu:
TALENT. A ne ledajaký.
Není zde prostor, abych důkladně rozebíral jednu píseň po
druhé. Řeknu jen toto: Hudebně měly všechny písně silný, nosný
nápad, nic chtěného a upoceného. Plynuly se samozřejmostí
lesního potůčku. A texty? Totéž. Žádné „pachtění a lopotování,
jež jedině hovada hodno jest“, jak praví náš učitel národů.
Všechno přirozené a opravdové.
Jsou lidé, kteří se, dejme tomu, věnují psaní poezie. Ale za
jejich mnohomluvností a krasořečněním se neskrývá nic jiného
než myšlenková prázdnota a citová vyprahlost. Při četbě či
poslechu jejich výtvorů máte pocit, že přežvykujete pouštní
písek. A jsou jiní, jejichž pár prostých slov přetéká obsahem. A

Petra je přirozeně ten druhý případ. Nedávno jsem slyšel nebo
četl, že slovo umění není od slova uměti, ale museti. Tak to je.
Ještě jednou: jsou lidé, kteří používají umění jako prostředku ke
své větší světské slávě, neuvědomujíc si, že ta je jako ta pověstná
polní tráva. Tak ti jsou marní a ztracení, a nic nedokážou, leda
otrávit vzduch. A jsou jiní, pro které je umění cílem. Ale ti
hlavně nepoužívají toto slovo – „umění“ - slovo zdaleka ne se
zcela jasným významem. Prostě tvoří, protože musí, a nemají
zájem svou činnost jakkoli definovat. Proč taky? Petra tvoří
zjevně proto, že ji to baví, a to je znát. Není divu, že ji oslovil v
současné době značně populární a oblíbený písničkář Tomáš
Klus, aby zazpívala pár svých písní před jeho výstupem, a
navodila jimi tu správnou atmosféru. A Petra to dvacátého
listopadu 2012 udělala. A úspěšně.
Petro! Hodně štěstí a tvůrčích sil!

(Petra Göbelová je žákyní ZUŠ ve Svinově, kde absolvovala hru
na klavír u p. učitelky Ivany Žákové, a v současné době tamtéž
studuje hru na nástroje bicí u p. učitelky Lenky Škrlové.)
Jaromír Kračmer

Koncert 1. ročníků
31. 10. 2012
Jsou koncerty, které člověk očekává s určitou nervozitou, jen aby všechno klaplo, aby nikdo nezakopl, aby se všem podařilo pěkně
zahrát…A pak jsou takové, na které se prostě jenom těší. Tradiční Inaugurační koncert 1. ročníků rozhodně patří mezi ty druhé.
Bezprostřednost a upřímnost těch nejmenších dětí nemůže nic
pokazit. Nemůže být nic dojemnějšího, než když u klavíru sedí
dítě, soustředěně vyťukává a zpívá své „Sedí liška pod dubem“ a
celý sál si prozpěvuje s ním. A ti malí flétnisté, houslisté, kytaristé
a zpěváci! Dokonce i malý bubeník se našel a předvedl svou
skladbu se suverenitou budoucího, (kdo ví) třeba i profesionálního
hráče. Ale o to nejde, alespoň na prvním místě určitě ne. Důležité
je, že se podařilo zasít semínko krásného umění do těch malých
dušiček a nezbývá, než si přát, aby rostlo a sílilo. Protože kdo si
naplní duši krásnými a čistými věcmi, mezi něž hudba určitě patří,
tomu v ní nezbude místo pro špínu a marnost, které často život
přináší.
Svou „trochou do mlýna“ přispěli také hosté-žáci vyšších
ročníků, kteří přednesli samozřejmě už náročnější skladby a mohli
se tak stát vzorem a inspirací pro ty malé. Celý koncert se šarmem
sobě vlastním moderovala p. uč. J. Garbová a z rukou p. ředitelky
všichni „inauguranti“ obdrželi diplom, malý dárek a sladkou
odměnu za své vystoupení.
Závěrem: Tak jak jsem už říkala na koncertě, nezbývá, než si přát, aby dětem (i rodičům J) jejich nadšení vydrželo a mohli jsme se
za pár let těšit z jejich absolventského výkonu.
Marie Malinová

Koncertní přehlídka bicích nástrojů
19. 11. 2012
V letošním roce jsme se již po sedmé zúčastnili Koncertní přehlídky bicích nástrojů na ZUŠ J. Valčíka v Ostravě Porubě. Koncert
začínal již tradičně v 17hodin a v sále bylo plno. Byl to již 9. ročník, takže už má své věrné návštěvníky a fanoušky. Po úvodní znělce
a přivítání hlavním organizátorem Petrem Podrazou, který na ZUŠ J. Valčíka vyučuje hru na bicí nástroje, se představila naše třída.
Netradičně nás uvedla Petra Göbelová – vlastní písní s doprovodem kytary obeznámila diváky s našim programem a účinkujícími.
Jako první zazněla skladba Ainatmen – hraná jen hlasem (napodobování zvuků bicích nástrojů), rukama a nohama – v podání naší
„Komorky“ – souborové hry, ve složení: Kateřina Nožičková, Petra Göbelová, Pavla Zezulová a Lenka Škrlová. V dalším čísle se
představila Pavla Zezulová, která za doprovodu nahrávky zahrála na bicí soupravu píseň Na stanici polární od kapely Mňága a Žďorp.
Dále následovaly vystoupení ostatních ZUŠ. Tradičně převládaly čísla na bicí soupravu, ať už sólové nebo s nahrávkou, ale i
ostatní nástroje, jako například marimba a perkuse dostaly svůj prostor. Celkově byl tento ročník povedený, měl příjemnou atmosféru
a už teď se těšíme na ten příští!
Zkrácený sestřih celého programu můžete shlédnou na tomto odkazu: http://www.youtube.com/watch?v=h2U830cKeos
nebo do vyhledávače youtube.com napište 9. ročník koncertní přehlídky bicích nástrojů anebo ještě lépe, přijďte se podívat na další
ročník osobně.
Lenka Škrlová

Hudební maratón mladých klavíristů

Opavský festival
„Magický klavír v proměnách času“

Pro každého žáka klavírní třídy Mgr. Jekatěriny Garbové je
hudba radostnou, inspirující a podstatnou součástí života. A
nejen osobního života, ale i života celé rodiny dítěte. Proto se na
začátek školního roku 2012-2013 určitě všechny děti se svými
rodinami velmi těšily. Láska k hudbě a klavírní hře ve spojitosti
se zajímavým cvičením i v tomto školním roce přináší tvůrčí
pokroky. Vždyť jen v prvním pololetí letošního roku se žáci třídy
zúčastnili 12 důležitých koncertů a spousty dalších vystoupení na
svých základních školách a gymnáziích! A svůj začátek měl ten
koncertní maraton již v září…
V září roku 2012 Základní škola v Ostravě-Svinově oslavila
své sté výročí. A jak se oslavuje jubileum školy? Samozřejměkoncertem! A byly dokonce dva: 19. 9. a 20. 9. 2012. Žáci naší
klavírní třídy Lucie Mužíková a Adam Daniel úspěšně vystoupili
s hudebním pozdravem na obou školních jubilejních koncertech,
kdy 19. září Lucka zahrála Preludium od J. S. Bacha a 20. září
Lucka a Adam zahráli čtyřručně Veselou melodii od N.
Agafonnikova. (Na druhém z koncertů vystoupila také skupina
Brnkačka, z hudební dílny p. uč. Pavla Marka. Pozn. red.).
A dál, v podání všech žáků třídy nebo jen několika z nich, už
se to jen střídalo: Inaugurační předehrávka žáků 1. ročníků,
Školní veřejná předehrávka, Opavský festival „Magický klavír v
proměnách času“, Vánoční jarmark ve Svinově, Mikulášská
školní předehrávka, dvě mikulášské besídky ve svinovském
kostele, Vánoční koncert v MŠ Ostrava, Vánoční maškarní
koncert v DS Slunečnice, Tradiční Vánoční maškarní třídní
předehrávka…
Děkuji všem svým žákům za kouzlo osobního vyjádření a za
radostnou zodpovědnou spolupráci a velmi se těším na další
hudební zážitky!
Jekatěrina Garbová

22. 11. 2012
Na naší ZUŠ pracují zainteresovaní a talentovaní kantoři, a
proto nejen perfektně učí své žáky hře na nejrůznější hudební
nástroje, ale také pro ně organizují a zajišťují spoustu velice
zajímavých aktivit a koncertů. Pokud několik pedagogů spojí svá
umění a nadšení, pak tu máme nové hudební těleso, ve kterém
mohou mladí hudebníci prožít kouzlo společného hudebního a
emocionálního vyjádření.) A tak v září 2012, v důsledku
spolupráce Jekatěriny Garbové, Pavla Marka a Lenky Škrlové
vzniklo instrumentální kvarteto ve složení: Lucie Mužíková a
Adam Daniel- čtyřruční klavír, Lukáš Mužík- baskytara, Petra
Göbelová- bicí.
Po řádném nacvičení skladby samozřejmě žáci chtějí předvést
své umění rodičům, kamarádům a veřejnosti. A protože zájem o
koncertní vystoupení a zodpovědná příprava k nim u členů
nového hudebního seskupení nechyběla, rozhodli se žáci a jejich
učitelé zúčastnit 1. ročníku Opavského festivalu „Magický klavír
v proměnách času“. Kromě toho se Adam Daniel paralelně
připravoval i k sólovému vystoupení na festivalu. Dva měsíce
uběhly v houževnatém cvičení a zkouškách…a, po úspěšnému
debutu na Školní předehrávce, 22. listopadu 2012 naši
instrumentalisté úspěšně reprezentovali naši ZUŠ na krajském
festivalu, kterého se zúčastnilo více než 70 dětí! Adam zaujal
posluchače interpretací Bugatti stepu od Jaroslava Ježka a
členové kvarteta Lucka, Adam, Lukáš a Petra nadchli obecenstvo
jazzovou Veselou melodií od Nikolaje Agafonnikova.

Gratulujeme našim studentům k perfektnímu vystoupení na
krajském festivalu a děkujeme za vynikající reprezentaci naší
Základní umělecké školy!
Jekatěrina Garbová

Vánoční jarmark ve Svinově
1. 12. 2012
1. 12. 2012 se ve Svinově konal vánoční jarmark. Jako součást
dopoledního programu vystoupili sourozenci Mužíkovi, Lukáš (vyučující
P. Marek)a Lucie, (vyučující Jekatěrina Garbová). Píseň „Kometa“ od
Jaromíra Nohavici zahrál a zazpíval Lukáš Mužík, společně pak
zazpívali duet v písni Miley Cyrus. V odpoledním bloku vystoupili se
stejným programem, ale navíc zahráli čtyřručně s Adamem Danielem
(vyučující Jekatěrina Garbová)“Veselou melodii“ N. Agafonnikova s
bubeníkem Tiborem Tomanovičem j.h. a basovou kytarou Lukáše
Mužíka. Na závěr vystoupila školní kapela ve složení: Lukáš Mužík
kytara, zpěv, Pavel Marek baskytara, Ondřej Horečka (vyučující P.
Marek) 2. kytara, Tibor Tomanovič j.h._bicí s písní skupiny Green Day: Wake me up, when september ends. Vystoupení se vydařilo,
ohlasy byly kladné.
Pavel Marek

Předvánoční koncert
12. 12. 2012 proběhl ve svinovském kostele Krista Krále tradiční Předvánoční koncert,
který je pro svinovské občany každoroční kulturní událostí v čase adventu. Žáci naší ZUŠ už
od začátku školního roku nacvičují se svými vyučujícími program, který pak v prostorách
kostela přinese posluchačům příjemné zážitky předvánoční nálady. Jako každý rok, i letos
zazněly na koncertě koledy a písně, nebo skladby s vánoční tématikou a přestože tentokrát
nevystoupil taneční soubor Opavička,
podařilo se sólistům a souborům zajistit
pestrý program. Vystoupil zde pěvecký sbor
nejmladších žáčků Zvonoklíček, kvartet
zobcových fléten, flétnový soubor Pohoda,
smyčcový soubor A šmytec. Flétnový
soubor Mišmaš, ŽKS Dobroslava Lidmily a
sólový zpěv reprezentovala žákyně Kateřina
Juřenová spolu s klarinetistou Ondřejem
Šimíčkem za klavírního doprovodu
Jekatěriny Garbové. Celý koncert slovem
doprovodila žákyně Karolína Brumovská.
Program s žáky nastudovali učitelé naší
ZUŠ - Jaromír Kračmer, Jiří Martinak, Jiří Šimáček, Marcela Hájková a Vendula Stískalová,
klavírní doprovody zajistila Jekatěrina Garbová, ŽKS Dobroslava Lidmily řídila Lydie
Romanská. Na závěr zazněly tradičně za doprovodu varhan (Tomáš Sommer) dvě
nejznámější koledy - Tichá noc a Narodil se Kristus Pán, které si zazpívali společně s
účinkujícími i posluchači. Zájem veřejnosti o tuto akci, pořádanou každoročně naší ZUŠ
doložila velká účast svinovských občanů, kteří kostel Krista Krále téměř zaplnili.
Ivana Žáková

Vánoční koncert v Čavisově
16. prosince 2012 se od 16 hod v kulturním domě v Čavisově konal koncert ZUŠ D. Lidmily v
Ostravě Svinově. Jak nám napovídá datum, koncert byl laděn do tónů vánoc. V zaplněném sále se
hned v úvodu koncertu představil Dětský pěvecký sbor Zvonoklíček, pod vedením paní učitelky
Venduly Stískalové, který za doprovodu instrumentálního souboru žáků a učitelů ZUŠ přednesl
Čtyři vánoční písně, které upravil pan učitel Jaromír Kračmer. Po úvodním potlesku se posluchači
měli možnost zaposlouchat do Poemu Zdeňka Fibicha, ve kterém se sólově představila houslistka
Eliška Brumovská za klavírního doprovodu paní učitelky Jekatěriny Garbové. Následovaly
veselejší melodie, konkrétně pohádková Tři oříšky pro Popelku Karla Svobody a Veselé Vánoce
Jaromíra Vomáčky. Tyto skladbičky, které rozzářily úsměv na tváři většině přítomným přednesl
Flétnový soubor Pohoda, který pracuje pod vedením pana učitele Jiřího Martinaka a Jiřího
Šimáčka. Hudební pásmo pojednávající o duchovní stránce vánoc přednesl smyčcový soubor A
šmytec, který vede paní učitelka Marcela Hájková, sólově se v něm představila Dominika
Horáková a Eliška Brumovská. Klavírního partu se ujala opět Jekatěrina Garbová. Posléze se
posluchačům představil Flétnový soubor Mišmaš s písněmi Jdi za štěstím Karla Svobody, Purpura
Jiřího Šlitra a americkou lidovou písní Rolničky, rolničky. Samotný závěr koncertu patřil
Ženskému komornímu sboru D. Lidmily Svinov, který pod vedením Lydie Romanské přednesl
pásmo Dobroslava Lidmily Ó svaté blahé vánoce. Po závěrečném potlesku si všichni přítomní
zazpívali společně koledy Tichá noc a Narodil se Kristus Pán.

Vendula Stískalová Černá

Vánoční
maškarní koncert
v Domově seniorů
Slunečnice
17. prosinec 2012
Předvánoční čas je v první řadě
čas dobrých skutků, čas, kdy více
než jindy myslíme na lidi kolem
sebe, na děti a třeba i starší občany.
A proto jsme se s žáky naší klavírní
třídy rozhodli, že uděláme pro
seniory
porubského
domova
Slunečnice
Vánoční
pohádku.
Nacvičili jsme spoustu koled a
krásných skladeb, napsali scénář
představení,
spolu
s
našimi
milovanými rodiči a prarodiči jsme
připravili maškarní kostýmy a 17.
prosince přijeli na ulici Opavskou…
V koncertním sále nebylo ani
jedno volné místo- již 20 minut před
koncertem byly i přístavné židle
obsazeny nadšenými posluchači. A
jak nám poté řekli po koncertě,
vůbec toho nelitovali! Naše děti
nejen výtečně zahrály a zazpívaly
své skladby, ale i překvapily
všechny krásnými kostýmy a
skvělým
hereckým
výkonem.
Všichni posluchači si s radostí spolu
s námi zpívali, a my jsme byli
příjemně překvapeni tím, jak uměli
slova absolutně všech koled!
Koncert se vydařil! Vytvořila se
radostná vánoční atmosféra a dobrá
nálada. Vůbec se nám nikomu
nechtělo loučit. A proto jsme se
rozhodli udělat náš Vánoční
maškarní koncert v Domově seniorů
tradičním. Takže jsme se neloučili
nadlouho- jen na jeden rok ☺.
Jekatěrina Garbová.

Tradiční Vánoční maškarní předehrávka
18. prosinec 2012
Vánoce, vánoce přicházely…Z celým křesťanským světem jsme se i my těšili na vánoce. Těšili jsme se na splnění našich přání a
snů a samozřejmě jsme se připravovali k příchodu vánočních svátků J. Vánoce 2012 naše klavírní třída tradičně oslavila maškarní
předehrávkou. Během přípravy koncertního programu nechybělo zaujaté a zodpovědné cvičení, a tak jsme 18. prosince v 17:15 na
sále naší ZUŠ Dobroslava Lidmily mohli vytvořit a prožít novou hudební pohádku! A byla to opravdu nová pohádka, stejně jako
každý rok: Před rokem to byla pohádka v jazzovém stylu o Mikuláši, předtím-o Santa Klausovi, o Vánočním andělovi,… A tentokrát
se v sále, kde probíhal koncert objevila (hádejte kdo by to mohl být!) sama Ledová královna! A samozřejmě nezapomněla ani na
dárečky! Ledová královna dobře věděla, že každý člověk na vánoce doufá ve splnění svých snů a proto s velkou radostí předávala
každému účinkujícímu kouzelné čokoládové šišky pro uskutečnění dětských přání. A měly byste vidět, jak šťastné byly děti, když
dostávaly sladkou odměnu za své krásné vystoupení a našeptávaly té šišce své přání! Vánoční předehrávka 2012 také byla výjimečná
obsazením účinkujících: Na koncertě předvedli své umění, za klavírního doprovodu našich mladých klavíristů, žáci z pěveckých tříd
V. Stískalové a I. Gaidošové a z kytarové třídy P. Marka. Hned na úvod Vánočního maškarního koncertu zazněla píseň J. VomáčkyZ. Borovce “Veselé Vánoce“v podání naší Klárky Nováčkové, ale tentokrát jako mladé zpěvačky z pěvecké třídy paní učitelky V.
Stískalové, za klavírního doprovodu Lucky Mužíkové (ale pro posluchače píseň předvedli Kočička Kytti a půvabná Čertice). A hned
poté v podání naší nejmladší klavíristky debutantky Karolínky Škutové v kostýmu Sněhurky, které je teprve 5 let, zazněla koleda
Stromečku, vstávej a dětská písnička Kočička spí. Náš obdiv patřil i malému Matěji Cvečkovi, který navštěvoval hodiny klavíru
teprve jeden měsíc, ale už nám krásně zahrál dětské písničky Já jsem malý žáček a Vaří myška kašičku! A tak během sta minut zněly
vánoční koledy, dětské a lidové písně, romantická a populární hudba v podání všemožných masek a pohádkových postav. Navštívili
nás i Tři kouzelníci a dva Santa Klausové (což je možné
jenom v pohádce!), i Muchomůrka, i D´Artańan spolu se
svou Konstanc, i celé hejno Andělů a Čertů, a taky
Kohoutek, Princezna, dvě Kočičky aj… Na naší
předehrávce hrála i sama Ledová královna čtyřručně s
mladšími žáky! Nádherná hra masek našich báječných žáků
inspirovala i Ledovou královnu k hudební tvorbě! Na závěr
maškarní show zazněla koleda Narodil se Kristus Pán v
podání žáků ze tříd p. uč. J. Garbové, V. Stískalové, I.
Gaidošové a P. Marka a všech přítomných za klavírního
doprovodu Lucie Mužíkové. Ledové královně a
posluchačům se všechna koncertní čísla velmi líbila a
dobrou náladu, hudbu v srdci a šťastnou vánoční atmosféru
si každý z nás odnesl s sebou domů. Všechno popsat není
možné! Možná by bylo lépe, kdybyste přišli na naši další
Vánoční předehrávku v prosinci 2013. Bude na vás čekat
překvapení, oceán nádherné hudby a báječná vánoční
nálada!
Jekatěrina Garbová

Křest sbírky básní
Kamily Bušovské
Schováno ve strunách
19. prosinec 2012

Ve středu 19. prosince v 17 hodin proběhl ve svinovské
knihovně křest básnické sbírky autorky Kamily Bušovské
Schováno ve strunách. Zároveň s ním se uskutečnila vernisáž
grafik pedagožky výtvarného oboru naší školy Lucie Otiskové,
která svými originálními pracemi uvedenou sbírku výrazně
obohatila.
Celou akci skvěle moderoval ostravský herec Zdeněk
Pavlíček, který kromě úkolu průvodce celým podvečerem svým
výrazným přednesem i několik básní působivě zarecitoval, a
svým niterným a velmi citlivým projevem poodhalil přítomným
posluchačům jejich poetiku, křehkost i hloubku. Poslouchat
básně Kamily Bušovské v jeho podání bylo pro všechny
přítomné opravdovým zážitkem, jehož účinek zdaleka
nevyprchal se skončením tohoto příjemného setkání přátel
poezie.
Významnou součástí tohoto milého podvečerního posezení
byla i hudební složka, kterou drobnými improvizacemi zajistil
Jaromír Kračmer, který také v několika písních doprovodil na
klávesy výbornou mladou ostravskou zpěvačku Terezu
Vašutovou, při jejímž vystoupení, přestože knihovna byla dobře
vytopená, běhal přítomným mráz po zádech.
Veskrze vydařený podvečer byl milým zastavením v
předvánočním čase, a pomohl navodit už tu správnou sváteční
náladu.
Jaromír Kračmer

Koncert ostravských ZUŠ v KD Altán O-Třebovice
23. 1. 2013
Jistě si někteří pamatujete na Festival ZUŠ. Již od 1. ročníku jsme se pravidelně zúčastňovali všech koncertů a vystoupení, snad
jen kromě večera literárně dramatického oboru, který se na naší škole nevyučuje. Ráda vzpomínám na zahajovací koncert 1. ročníku a
vystoupení tehdy ještě opravdu mladinkého Komorního sboru DAJŠ, který sklidil obrovský úspěch a po několik let se stal
pravidelným účastníkem tohoto slavnostního večera.
Jenže roky plynou, nové šaty se poněkud obnosí, sponzoři se unaví ☺…Zkrátka, tato kapitola života ostravských ZUŠ byla
v minulém školním roce uzavřena. Ale co dál? Příležitostí k prezentaci umění našich žáků nikdy není dost a tak na říjnové poradě
ředitelů ostravských ZUŠ vznikla myšlenka zorganizovat alespoň v menším měřítku jakési pokračování v podobě tří koncertů, na
kterých dostanou možnost se ukázat žáci všech ostravských ZUŠ.
První z těchto koncertů se konal koncem ledna v KD Altán v Ostravě-Třebovicích. Příjemné prostředí, dobré akustické podmínky,
výborné výkony účinkujících, vnímavé publikum… Naši žáci Zdislava Szymiková (zpěv, vyuč. I. Gaidošová) a Michal Szymik (sopr.
zobcová flétna, vyuč. J. Kračmer) se svými korepetitorkami (Ivana Žáková a Lucie Švabíková) předvedli velmi pěkná vystoupení. Ale
co ty prázdné židle v sále? Smutno je člověku, když vidí a slyší tolik vloženého úsilí a energie, když ví, co to dalo práce, než mohla
všechna tahle hudba zaznít. Všechny ty děti by si zasloužili nabitý sál a ovace vestoje. Bohužel, taková je doba. Práce, stres, peníze a
věci, věci…Kéž bychom uměli aspoň občas přehodnotit priority, zastavit se, naslouchat… Jsou hodnoty, které rez a mol nekazí a
nikdy nebudou mít prošlou záruční lhůtu. Hudba a společně prožitý čas sdílení mezi ně určitě patří.
Marie Malinová

VÝTVARNÝ OBOR
v 1. pololetí školního
roku 2012/2013

Výstavka ve svinovské knihovně

Kulisy pro divadelní představení

Samostatná výstava VO na Sokolské s
názvem "Je tam někdo?"
V říjnu jsme v menší výstavní síni
galerie
Sokolská
(nad
Parníkem)
instalovaly výstavu našich dětí s názvem
„Je tam někdo?“ Název vyplynul z toho,
že jsme obě učitelky druhé pololetí
minulého šk. roku i začátek tohoto
věnovaly tématu „Člověk“. Tím, že i
studijní
věci
byly často
pojaty
netradičním způsobem a bylo to hodně o
tom, že děti musely „něco“ vymyslet,
připadal nám ten název adekvátní.
Podtitul zněl: Kolikrát jsme už slyšeli:
„Co máš v té hlavě? Ty jsi úplně dutý(á)?
Jsi tam? Kdo ví, možná „tam“ není nic,
ale možná… velké tajemství…. „ Výstava
byla prodloužena snad až do začátku
ledna.
Svinovská knihovna se přesunula od
„Slunka“ do pěkné budovy u nádraží.
Protože i současná paní vedoucí
knihovnice by ráda pokračovala v
mnohaleté tradici výstavek prací dětí naší
školy a minulý rok to kvůli nedokončené
rekonstrukci nebylo možné, domluvily
jsme se, že práce našich dětí budou
součástí slavnostního „znovu otevření“
knihovny.
Bohužel nové centrální vedení a PR
nebylo nakloněno většímu množství prací
či dokonce vystavování keramiky, mohly
jsme vybrat pouze nějaké věci do necelé
dvacítky přesně daných klipů. Ale i tak se
to prý líbilo.

vozíčkářů
Na podzim jsme vyráběli kulisy pro
divadelní představení o mašinkách pro
děti ze ZŠ a MŠ Svinov. Hru, v níž
účinkovali především lidé na invalidním
vozíku, napsala a secvičila paní Renata
Šímová, kterou nemoc rovněž připoutala
na invalidní vozík. Paní Renata obvykle
spolupracuje s paní učitelkou Jiřinou
Hrbáčovou ze základní školy ve Svinově,
třídní učitelkou jejího syna. V tomto
případě ale zjistila, že vyrobit velké kulisy
tak, jak by je chtěla, v rámci výuky na ZŠ
nejde. A my jsme jí samozřejmě vyšli
vstříc. Protože se spotřeboval nějaký
materiál, darovala nám výtěžek z
představení. Není vysoký, ale na
bonbony, které jinak dětem kupujeme tak
jako tak, se to hodí.

Studnice námětů
Tímto
vznešeným
názvem
je
pojmenován pětidenní keramický kurz v
Kohoutově (akreditovaný MŠMT), který
je pořádán především pro učitelky
výtvarek (o podzimních prázdninách).
Zkoušely jsme tam netradiční výtvarné
postupy při práci s hlínou (např. hlína s
kašírkou či malba na plátno engobami).
Bylo to super, příští rok bychom rády
zase.

Výstava „Pozdravy ze Svinova“ v
městské knihovně Ostrava-Polanka
Protože paní knihovnici ze Svinova
bylo líto, že v nových čistých prostorách
svinovské knihovny nemůžeme instalovat
všechny věci, co jsme měly přichystány,
nabídla nám svou kolegyni z polanecké
pobočky, kde je vše ještě v pohodě a
můžeme si natlouct věci hřebíčkama do
stěn, kde se nám zlíbí. A také vystavit
keramiku. Což jsme hned na počátku
ledna také rády učinily.
Lucie Otisková a Lucie Petrošová

Návštěva výstavy Jana Trabury a naší
výstavy v galerii na Sokolské
Chtěly jsme, aby děti viděly výstavu
jejich prací na Sokolské, přišlo nám tedy
vhod, že v tutéž dobu vystavoval nad
Parníkem i malíř Roman Trabura, jenž se
stává v uměleckém světě čím dál více
uznávanějším. V podstatě jeden týden nás
tam měli každý den. Kromě jednoho dne,
kdy jsme si animaci dělaly samy, protože
paní animátorka nemohla, jsme využily
animátorských služeb. Animace v galerii
znamená, že animátor si s dětmi o
vystavených dílech povídá, má pro ně
přichystané úkoly, aby se samy snažily
vcítit či lépe pochopit díla a nakonec i
samy něco kreslí. Je to vlastně „škola
hrou“. Kromě dětí z PVV skupin to
absolvovaly všechny skupiny (tj. i někteří
přípravkáři, jsou-li ve skupině s většími
dětmi).

Od Tiziana po
Warhola
Možná jsme se trochu zbláznily, ale v
prosincové chumelenici jsme se vydaly s
třiceti šesti dětmi do Olomouce na exkurzi
městem a výstavu.
Jely s námi ještě dvě maminky žáků a
průvodkyně. Kromě vánočních trhů jsme
navštívili Muzeum moderního umění a
arcidiecézní muzeum, kde výstava
probíhala. Snažily jsme se děti seznámit
především se životem a díly právě
Warhola a Tiziana.
Připravily jsme jim nějaké pracovní
listy, aby měly „naučnou“ památku nejen
na výstavu, ale i na město. Největší
úspěch měla patrně jízda vlakem Regio
jet.

Vernisáž výstavy fotografa
Ladislava Vavříka
V lednu 2013 jsme byli osloveni
ostravským
fotografem
Ladislavem
Vavříkem, aby náš smyčcový soubor
zahrál u příležitosti vernisáže jeho
výstavy v hotelu RUBY BLUE na
Stodolní ul. v Ostravě.
Vernisáž se uskutečnila 30. ledna
2013. Účinkovalo 5 žáků, zahráli jsme 4
skladby a jedna žákyně přednesla báseň k
danému tématu výstavy. Sešla se docela
velká spousta lidí, atmosféra byla
přátelská a žáci měli nový pozitivní
zážitek.
Hájková Marcela
http://zussvinov.sweb.cz
email:zussvinov@post.cz

