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ÚVODNÍK

Přípis o schválení čestného názvu 
přišel z ministerstva školství dne 
9. dubna 2010, název jsme začali po-
užívat s počátkem nového školního 
roku dne 1. září 2010. Změnili jsme 
nejen firemní tabuli na škole, ale také 
razítka a svou adresu, pod níž jsme 
registrováni u všech úřadů včetně pe-
něžních.

Nebyla to krátkodobá a snadná 
práce, na nic se nesmělo zapomenout, 
ani na důstojnou oslavu a dlouhodobé 

signum této události. Za tím účelem 
jsme oslovili akademického sochaře, 
českého medailéra pana Zdeňka Ko-
lářského z Kostelce nad Orlicí, kte-
rý se svým synem Petrem realizoval 
podle fotografií portrét Dobroslava 
Lidmily. Ten je umístěn na pozadí 
notové partitury jeho sborové sklad-
by Pták Mejlák (provedena poprvé 
Pěveckým sdružením Slezské uči-
telky při festivalu Bezručova Opava 
pod heslem S humorem do třetího 

tisíciletí v roce 2000) a s příznačným 
nápisem tvoří pamětní desku v imita-
ci bronzu, která je umístěna na ven-
kovní stěně školy blízko vchodu.

Odhalení pamětní desky se usku-
tečnilo 29. září t. r. v odpoledních 
hodinách. Protože počasí nepřálo, 
proběhl v podkrovním sále školy 
malý koncert, na kterém účinkovaly 
naše školní soubory a také Dětský pě-
vecký sbor studia KOKO z Ostravy-
Hrabůvky, který zazpíval Lidmilovu 
píseň Haló, tady Ostrava. O Lidmilo-
vě dílu promluvil emeritní profesor 
Ostravské univerzity PhDr. Luděk 
Zenkl, CSc.

Po programu se účastníci koncertu 
přemístili před školu a pod deštníky 
sledovali strhnutí plátna z upevněné 
pamětní desky, čehož se ujala bývalá 
žákyně Dobroslava Lidmily, zpěvačka 
Cantaba, Mgr. Kristýna Farkasová.
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Pojmenovat naši školu po Dobroslavu Lidmilo-
vi znamená přihlásit se k jeho hudebnímu odka-
zu. K odkazu, který znamená lásku k lidové pís-
ni, k národním hudebním tradicím, ke sborovému 
zpěvu a k hudbě vůbec. Znamená to vážit si díla 
člověka, který žil mezi námi a dlouhá léta ovliv-
ňoval vzdělanost a hudebnost mladé generace i nás 
ostatních. Znamená to nezapomínat, že jsou lidé, 

kteří nás obohacovali svým životem a dílem, a tím podporovat hrdost na 
význam místa našeho života i na to, čím náš kraj zapůsobil na celý národ, 
a snažit se o rozvíjení této tradice i do budoucna. Je to také závazek poznávat 
a rozšiřovat dílo skladatele, nejen to známé, provedené, ale ponořit se i do 
skladeb, které dosud provedeny nebyly, a vynést na koncertní pódia další 
hodnoty Lidmilovy sborové tvorby.

Po slavnostních aktech, které jsme zorganizovali, zůstala na zdi školy 
pamětní deska, která bude žákům, učitelům i veřejnosti připomínat naše 
rozhodnutí, a především nezapomenutelnou osobnost Dobroslava Lidmily. 
Zůstane název, který bude používán pravděpodobně po celou dobu, kdy ško-
la bude existovat. Musíme si přát, aby to bylo dlouho, abychom si svou pe-
dagogicko-uměleckou činností zasloužili tento název nést a pokračovat jako 
důstojná hudebně vzdělávací instituce.

Lydie Romanská Lidmilová

Především to byl pedagog, kte-
rý padesát pět let působil jako učitel 
hudební výchovy a sborového zpěvu 
na ostravských školách, v posled-
ním desetiletí jako učitel Základní 
umělecké školy v Ostravě-Svinově, 
u jejíhož zrodu v roce 1992 stál spolu 
s týmem spolupracovníků: s paní mís-
tostarostkou RNDr. Jarmilou Tůmo-
vou, ředitelem základní školy Mgr. 
Zdeňkem Ivančem a se svou manžel-
kou a spolupracovnicí PhDr. Lydií 
Romanskou Lidmilovou, v součin-
nosti s tehdejším ředitelem Školského 
úřadu Ostrava RNDr. Jiřím Čechem.

Dobroslav Lidmila byl pedagog 
a také sbormistr, který souhrnně třicet 
let spolupracoval, ať externě či pozdě-
ji jako vedoucí sbormistr, s Dětským 
pěveckým sborem Svinov, později 
Cantabo Svinov CZ.

Během té doby řídil i další význam-
né dětské sbory (Dětský pěvecký sbor 
při ZŠ Matiční 5 Ostrava, Dětský pě-
vecký sbor při ZŠ Klegova Ostrava--
Hrabůvka a další), sbory dospělých, 
jako je Ženský pěvecký sbor Svinov, 
s nímž pracoval až do doby svého váž-
ného onemocnění, a např. Smíšený 
pěvecký sbor Vítkovice, později Os-
trava, který vedl osm let.

Všechna tato tělesa dosáhla pod jeho 
vedením významných uměleckých 
úspěchů a vystupovala na mnoha kon-
certních pódiích doma i v zahraničí.

Dobroslav Lidmila byl také vý-
znamný hudební skladatel vokální 
sborové hudby, člen Asociace hu-
debních skladatelů a vědců. Napsal 
mnoho autorských parafrází na li-
dové písně, sbory na texty českých 
básníků, rozměrné kantáty, tři malé 

dětské opery, víc než desetiletí se 
zabýval duchovní vokální tvorbou 
na témata gregoriánského chorálu. 
Jeho dílo žije v repertoáru českých 
pěveckých sborů; část jeho sborové 
tvorby zabývající se vlastními expe-
rimentálními metodami na základě 
alikvotních tónů je zatím interpretač-
ně neobjevená.

Dobroslav Lidmila byl kromě toho 
laskavý člověk, dobrý kolega a oblíbe-
ný učitel, člověk tvořivý a přátelský, 
vnímavý pro krásu hudby i slova.

Narodil se 27. 1. 1926 ve Vísce, okr. 
Havlíčkův Brod, zemřel 31. 12. 2006 
v Ostravě-Svinově.

V lednu 2007 byl Unií českých pě-
veckých sborů poctěn in memoriam 
Cenou Bedřicha Smetany.
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Na základě schválení Zastupitelstvem městského obvodu Ostrava- 
-Svinov, Českou školní inspekcí, Úřadem Moravskoslezského kraje a Minis-
terstvem školství, mládeže a tělovýchovy získala naše škola čestný název

Základní umělecká škola 
Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov

Odkaz

Kdo byl Dobroslav Lidmila

Slavnostní koncert

Pamětní deska

Ten jsme chystali s velkým předsti-
hem, protože jsme pozývali zahraniční 
účastníky. Proč? Protože s nimi máme 
dobré vztahy a všechny větší události 
slavíme a probíráme ve středisku naší 
čtyřky – v maďarském Törökszentmik-
lós. Dobroslav Lidmila byl s pěveckým 
sborem naší školy – Cantabem – před 
mnoha lety na prvním seznamovacím 
zájezdě ve slovenské Detve, tam vznik-
lo přátelství, které trvá dodnes a které 
se přeneslo na další dva naše zahranič-
ní přátele, na ZUŠ Zoltána Kodályho 
v Maďarsku a na školu Mieczyslawa 
Karlowicza v polském Mielcu.

Slavnostní koncert měl dvě části, 
první byla sborová a vystupoval v ní 
dětský pěvecký sbor ZUŠ, ZŠ a MŠ 
Zvonoklíček, dále Cantabo ve spojení 
s Ženským komorním sborem Dobro-
slava Lidmily Ostrava-Svinov, které 
řídila Lydie Romanská Lidmilová, 
sbor Jiřího Šimáčka DaJŠ a jako host 
Ostravský dětský sbor ze ZUŠ E. Mar-
huly v Ostravě – Mariánských Horách 
pod vedením Milana Chromíka. Každé 
z těchto těles zpívalo některou ze skla-
deb nebo písní Dobroslava Lidmily. 
U dětských sborů spolu s ženským to 
byla Haló, tady Ostrava, DaJŠ zazpíval 
dvě části z cyklu Romantické sbory 

(Důvěrná a Synáčkovi) a skladbu De 
media nocte a ODS provedl kromě ji-
ného v premiéře Lidmilovu parafrázi 
na lidovou píseň Za Ostravu. 

Druhá část koncertu patřila zahra-
ničním účastníkům. Z Polska přijela 
klavíristka Weronika Skop a zahrá-

la Chopinovo Nocturno op. 72. nr. 1 
a od polského skladatele Jacka Glen-
ce Powroty. Anita Balázs, studentka 
Lisztovy akademie v Budapešti, hrála 
na violoncello Variace na Rossiniho 
téma na jedné struně Niccola Paga-

niniho a 1. větu z První rapsodie Bély 
Bartóka. Závěr koncertu patřil Ľudové 
hudbe z Detvy, která hrála pod vede-
ním učitele ZUŠ Svetozára Stračinu 
Romana Berkyho Variace na sloven-
ské ľudové piesne. Cimbálová muzi-
ka rozehřála celý sál, byl to emotivní, 

radostný závěr slavnostního večera; 
ten moderovala ředitelka školy Lydie 
Romanská Lidmilová spolu s hercem 
Národního divadla moravskoslezského 
Pavlem Liškou.
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Spojené sbory Svinov

DaJŠ

ODS

Jekatěrina Garbová Anita Balázs



ZPRAVODAJSTVÍ

Máma... Nejbližší člověk na světě. 
Oddané srdce a neúnavná duše. Naše 
životní jistota a nekonečný pramen 
lásky, něžnosti a odpuštění všeho... Jak 
se můžeme odvděčit mamince za svět, 
který nám darovala? Za útulný domov 
a dobré ruce, bez kterých život bude 
jako poušť. Neexistuje žádné měřítko 
pro ustanovení potřebného množství 
pozorností a úslužnosti k navrácení 
alespoň malé části toho, co nám štědře 

dává maminka během celého našeho 
života... Ale milujeme svou maminku 
celým svým srdíčkem! Vítáme každou 
možnost poskytnout jí radostné a šťast-
né chvilky. A také můžeme pro mamin-
ku zahrát a zazpívat!

A proto 5. května 2010 proběhla 
v podkrovním sále naší ZUŠ již tradič-
ní třídní předehrávka Romany Vítkové 
a Jekatěriny Garbové, věnovaná všem 
maminkám a Dni matek. Celá přede-

hrávka byla proniknutá teplem a lás-
kou. Během devadesáti minut panovala 
v sále rodinná atmosféra. Paní učitelka 
Romana Vítková nejen děti dobře učí, 
ale také umí složit verše naplněné citem 
a hlubokým smyslem. A proto během 
koncertu děti nejen zpívaly a hrály na 
klavír, ale recitovaly pro své maminky 
a babičky láskyplné básně.

Zpívaly a hrály všechny děti z obou 
tříd a všechny se zaměřily na své ma-
minky, ale byla i jedna zajímavost: 
sestry Blanka a Eva Novákovy věno-
valy své mamince skladbu „Milé máti“ 
od Josefa Grubera v šestiruční hře spo-
lu s tatínkem Radomilem Novákem! 
Pan dr. Novák se tak stal prvním tatín-
kem, který se aktivně a s radostí zapo-
jil do hudebních blahopřání. Na tomto 
koncertě vystupovalo také množství 
komorních skupin, především to byla 
dua, z nichž se skvěle předvedli Tere-
za Bastlová a Vladislav Uskov se svou 
čtyřruční hrou. 

Asi nelze popsat celou krásu hudby. 
Zveme vás na naše další předehrávky, 
přijďte a poznáte. Naše vystoupení se 
vám budou líbit.

Jekatěrina Garbová

STRANA 2

Ještě žákům neoschlo vysvědčení 
a už se rozjížděl autobus na dalekou 
cestu. Bylo to 1. července – Cantabo 
odjelo na festival základních umělec-
kých škol do maďarského Törökszent-
miklós.

Byl to už týden prázdninový, takže 
se cesta brala jako výlet, přestože Can-
tabo čekal závažný úkol, vystoupit na 
dvou velkých koncertech s mezinárod-
ní účastí, a to v sále Základní umělec-
ké školy Zoltána Kodályho a v kostele 
v Törökszentmiklós. 

Velká zastávka byla na Slovensku 
v Detve, kde přistoupila cimbálová ka-
pela v čele s paní ředitelkou Andreou 
Ľalíkovou a s vedoucím kapely Roma-
nem Berkym.

Cantabo cestovalo s pedagogickým 
dozorem paní učitelky Radky Kostko-
vé ze ZŠ a MŠ ve Svinově a s umělec-
kým vedením ředitelky ZUŠ.

To hlavní, vystoupení na dvou vel-
kých koncertech, se Cantabu poved-
lo, zaujalo svým přirozeným zpěvem 
i vystupováním, také jednotnými kroji.
Na klavír doprovázela obě vystoupe-
ní Markéta Komarová, bývalá žákyně 

naší ZUŠ, dnes studentka Církevní 
konzervatoře v Opavě.

Kromě práce se dostalo našim zpě-
vákům i odměny ve formě výletů na 
termální koupaliště. Výlety byly cel-
kem tři, z toho jeden na luxusní termál 
v Martfö. Děti mohly využít velkého 
krytého koupaliště se standardně tep-
lou vodou a několik venkovních ba-
zénů s vodou termální. Oběd se konal 
v restauraci tamtéž.

Kromě této náplně naše výprava na-
vštívila dva koncerty francouzského 
orchestru a navíc sváteční odpoledne 
místních slavností na nedalekém spor-
tovním hřišti, kde probíhaly mj. ukáz-
ky jezdecké školy a cvičení koní. 

Během celého pobytu, který skon-
čil v neděli 4. července, vládla všude 
přátelská atmosféra; děti se stýkaly se 
Slováky, Poláky i Maďary, jejich an-
gličtina, byť ještě ne zcela zvládnutá, 
jim v komunikaci vydatně pomáhala. 
Zájezd se velmi vydařil, i počasí se 
umoudřilo. Cantabo se vrátilo s velký-
mi zážitky, také díky rozvážnému řidiči 
firmy Míšek, v pořádku do Svinova.
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Jednoho školního dne přišla moje 
dcera z hodiny hudební nauky a řekla 
mi: ,,Mamko, máš přijít za paní ředi-
telkou, chce, abys ve škole pracovala“. 
A hle, už to bylo. Od března 1995 měla 
škola administrativní pracovnici. Z dů-
vodu malého počtu žáků zatím jen na 
zkrácený úvazek. 

Od roku 1992, kdy byla škola zří-
zena, vedla veškerou administrativní 
agendu ředitelka školy Mgr. Lydie Ro-
manská Lidmilová. A konečně, k uve-
denému datu Školský úřad v Ostravě 
povolil přijetí referentky. Bylo na čase. 
Od ledna roku 1996 přecházely školy 
do právní subjektivity a nárůst admi-
nistrativních úkonů byl obrovský. Po 
absolvování několikaměsíčního školení 
jsme vlétli do vod dosud nemnoho pro-
zkoumaných. Právní subjektivita však 
přinesla mnoho dobrého. Ať už se to 
týká samostatného rozhodování o vy-
užití finančních prostředků, vybavení 
školy nebo personálního zajištění. Vše 
bylo jednodušší a hlavně rychlejší.

V počátcích žila škola ve velmi 
skromných podmínkách. Téměř všech-
ny učebny byly v dopoledních hodinách 
využívány k výuce žáků základní školy 
a v odpoledních hodinách pro výuku 

našich žáčků. Ředitelna byla zároveň 
sekretariátem, učebnou a sborovnou. 
Předehrávky se konaly v jedné přízem-
ní učebně. To všechno je dávno pryč. 
V současné době využívá ZUŠ veškeré 
prostory školy. Kromě tří tříd, o které 
se dělíme se základní školou, máme 
všechny učebny jen pro naši výuku.

Ve školním roce 1995/96 byl ve ško-
le vybudován podkrovní koncertní sál 
a při této příležitosti byla přeměněna 
bývalá cvičná kuchyňka na ředitel-
ství. Učitelé dostali krásnou sborov-
nu, p. ředitelka ředitelnu a já krásnou, 
v odpoledních hodinách prosluněnou 
kancelář. Koncerty se od té doby kona-
jí v důstojných podmínkách hudebního 
sálu. Dále byla z jedné sklepní míst-
nosti vybudována výtvarnému oboru 
modelovna pro práci s keramickou 
hlínou. Zároveň jsme pořídili nepostra-
datelnou kruhovou vypalovací pec na 
vypalování keramických výrobků.

Co se týče vybavení školy, nelze 
opomenout pořízení elektronických 
varhan Viscount za 161 000 Kč v roce 
1995 a koncertního křídla Rieger Kloss 
za 246 465 Kč v roce 2005. Finance 
na tyto nástroje nám pomohl zajistit 
náš zřizovatel Úřad městského obvo-

du Svinov. Bez jeho podpory by byly 
takové výdaje pro naši školu neúnos-
né. Finančně jsme se dále podíleli na 
rekonstrukci osvětlení a v roce 2009 
jsme z vlastních ušetřených prostředků 
financovali rekonstrukci dívčích toalet 
v přízemí školy.

Ve školním roce 1995/96 byla po do-
hodě se starostou obce Plesná otevřena 
odloučená třída v mateřské škole na 
Dobroslavické ulici a v současné době 
již několik let vyučujeme také v bu-
dově MŠ a ZŠ na Rošického ulici ve 
Svinově. 

Co do počtu žáků je nutné uvést zpo-
čátku stoupající tendenci a v posled-
ních letech naprostou stabilitu. V úno-
ru 1992 zahájila škola svou činnost 
s počtem 43 žáků. Na počátku školní-
ho roku 1992/93 bylo přijato k výuce 
77 žáků a v následujících letech nárůst 
pokračoval ze 141 žáků na 198, 252, 
260, 280, 274, 287, 309 a od roku 2002 
jsme naplňováni na 100 % – plná kapa-
cita školy je 310 žáků.

Největší zájem v hudebním oboru 
je o výuku hry na klavír a zobcovou 
flétnu. Nezaostává ani kytara a sólový 
zpěv. O výuku ve výtvarném oboru je 
rovněž velký zájem.

Se zvýšeným počtem žáků souvisí 
i narůstající počet pedagogických pra-
covníků. V letošním roce vyučuje na 
škole 16 učitelů.

Činnost školy by se neobešla bez 
vstřícné spolupráce se zřizovatelem, ve-
dením základní školy a dalšími organiza-
cemi, se kterými úzce spolupracujeme. 

A co plánujeme do budoucna? 
V první řadě vybavení několika tříd 
novým nábytkem a ve spolupráci 
s obecním úřadem rekonstrukci osvět-
lení na přízemní chodbě a chlapeckých 
WC. Rádi bychom zkulturnili prostředí 
chodeb, aby se rodičům lépe čekalo na 
jejich ratolesti.

Z uvedeného je vidět, že škola se vy-
vinula z malinkého, na počátku života 
snad trochu podvyživeného miminka 
do krásné, životem kypící bytosti, kte-
rá ve svých osmnácti letech dostala 
zaslouženě nové čestné jméno. Věřím, 
že v budoucích letech přinese škola 
Svinovu mnoho dobrého a dokáže, že 
čestné jméno jí plně náleží. 

Srdečný dík patří všem, kdo přispěli 
svým dílem k tomu, aby se škola stala 
centrem kultury ve Svinově a dostala se 
do povědomí občanů nejen naší obce.

Jarmila Hejduková

Ve dnech 20.–21. 4. proběhlo pro 
klavíristy celého kraje školení pro 
tvorbu školního vzdělávacího progra-
mu. Školení s touto tematikou probí-
hají průběžně pro jednotlivá oddělení 
základních uměleckých škol a jsou 
součástí rozsáhlé přípravy na nové 
podmínky výuky, které s realizací no-
vého ŠVP nastanou a na kterých budou 
školy v příštím školním roce intenziv-
ně pracovat formou vytváření nových 
učebních osnov.

Školení bylo zaměřeno hlavně na 
tuto tematiku; učitelé na závěr vypra-
covali vzor osnov podle podmínek na 
jednotlivých školách a měli pak mož-
nost konzultovat své postřehy a nápady 
nejen s lektory školení, ale také s ostat-
ními kolegy a sdělovat si tak navzájem 
zkušenosti z praxe.

Na závěr byla zhodnocena práce 
jednotlivých týmů; v hodnocení velmi 
dobře obstála skupina, v níž pracovala 
p. uč. Ivana Žáková ze svinovské ZUŠ 

a p. uč. Iva Žurková ze ZUŠ Klimko-
vice. Výsledek jejich práce byl zhod-
nocen jako příkladný a schopný obstát 
v praxi. 

Podle poznatků, získaných v průbě-
hu školení i podle dalších informací 
k této tematice, bude nový ŠVP příno-
sem pro ZUŠ v tom smyslu, že školy 
budou moci přizpůsobit osnovy svým 
podmínkám a jejich náročnost přizpů-
sobit i potřebám žáků.

iž

Ve dnech 22. 4. a 27. 4. 2010 pro-
běhla každoroční přehlídka talentova-
ných klavíristů z celého ostravského 
okresu, kteří nemají příležitost předvést 
své výkony na prestižních soutěžích 
a koncertech. V letošním roce byla pře-
hlídka pro vysoký počet vystupujících 
rozdělena na dva samostatné koncerty 
a dostala také nový název – „Klavírní 
mládí“.

První koncert proběhl v ZUŠ Valčí-
ka v Ostravě-Porubě; vystoupili žáci ze 
základních uměleckých škol z Ostravy- 
-Poruby, Polanky, Vratimova, Hrabův-
ky, Zábřehu, ze ZUŠ Klimkovice a také 
žáci naší školy. Tu reprezentovali čtyři 
žáci: Barbora Macošková a Michal 
Szymik ze třídy p. uč. Ivany Žákové, 

Marie Jarošová ze třídy p. uč. Veroniky 
Smoradové a Lucie Mužíková ze třídy 
p. uč. Jekatěriny Garbové. Všichni ob-
stáli v konkurenci zúčastněných škol 
velmi dobře.

Druhý koncert se konal v ZUŠ Os-
trava – Moravská Ostrava a zahráli na 
něm žáci ze ZUŠ z Moravské Ostravy, 
Slezské Ostravy, Mariánských Hor, 
Vítkovic, Šenova, Muglinova a Petř-
kovic. 

Oba koncerty byly úspěšnou pře-
hlídkou talentovaných žáků klavírních 
oddělení všech základních uměleckých 
škol naší oblasti a zároveň příležitostí 
poslechnout si a srovnat práci a výsled-
ky jednotlivých škol i učitelů.

Ivana Žáková

Od plenek k plnoletosti aneb jak jsme vzkvétali

Koncert ke Dni matek

Okresní přehlídka
„ Klavírní  mládí “

Školení pro tvorbu školního vzdělávacího programu na Čeladné

Pokud jste stejného názoru jako 
já, že zdejší ZUŠ je trochu odlišná 
od ostatních a že obohacuje základ-
ní umělecké vzdělávání našich dětí 
domácí, takřka rodinnou atmosférou 
a pohodou, mám pro vás dobrou zprá-
vu. Aktivity školní byly o letošních 
prázdninách doplněny příměstským 
výtvarným táborem PIRÁTSKÁ 
PLAVBA. Jeho přínos ocenili kromě 
téměř dvou desítek nadšených dětí 
rovněž rodiče, kterým ubyla starost 
o náplň jednoho z prázdninových 
týdnů. Pro děti byl připraven pestrý 
program, v jehož rámci se po celý tý-

den pečlivě připravovaly na roli pirá-
tů. V pátek odpoledne, vyzdobeny pi-
rátskými čepicemi, s páskou přes oči, 
šavlí, papouškem na paži, některé 
dokonce i s hákem místo ruky, s měš-
cem peněz a s truhlou plnou pokladů, 
ve zbrusu novém nabatikovaném trič-
ku, jak jinak než vyzdobeném pirát-
skými motivy, to vše vlastní výroby, 
byly téměř k nepoznání, když jsme si 
je podle připravené mapy našli, aby-
chom si je, jako každý den nadšené 
a spokojené, odvedli domů. 

Realizace tohoto pro naši školu 
nového projektu se ujaly paní uči-

telky Lucie Otisková a Lucie Petro-
šová, kterým za to patří velký dík, 
stejně jako paní ředitelce ZUŠ Lydii 
Romanské a panu řediteli ZŠ a MŠ 
Zdeňku Ivančovi, bez jejichž po-
chopení a vstřícnosti by příměstský 
tábor nemohl být v době prázdnin 
v prostorách školy realizován. Jmé-
nem spokojených rodičů tímto všem 
jmenovaným vyjadřuji poděkování 
a současně oznamuji, že napřesrok se 
hlásíme opět! 

 Magda Mihulová
(Výbor rodičů OZVA) 

Cantabo v Maďarsku

Prázdninová pirátská plavba

Lucie Mužíková

Základní umělecká škola Dobro-
slava Lidmily Ostrava-Svinov po-
skytuje umělecké vzdělávání v sou-
ladu se zápisem do rejstříku škol 
a školských zařízení.

Systematicky umožňuje rovnost 
přístupu ke vzdělávání, při přijímání 
dětí a žáků ke vzdělávání postupuje 
v souladu s právními předpisy.

Škola si dlouhodobě zachovává 
velmi dobrou úroveň vzdělávání. 
Současný systém vedení školy zaru-
čuje i nadále zkvalitňování podmí-
nek, průběhu a výsledků vzdělávání 
ve vztahu k rozvoji osobnosti žáků.

Finanční zdroje, které měla škola 
ve sledovaném období k dispozici, 
byly dostatečné k zabezpečení vzdě-
lávacích programů.

ZUŠ vyučuje podle platných učeb-
ních dokumentů a postupnou inovací 
obsahu vzdělávání se intenzivně při-
pravuje na realizaci školního vzdě-
lávacího programu.

Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků je efektivně korigované 
a realizované dle potřeb a požadav-
ků pedagogů i finančních možností 
školy.

Výsledky vzdělávání žáků i pre-
zentace školy na veřejnosti jsou vel-
mi dobré.

Škola zajišťuje bezpečnost žáků 
a podporuje jejich zdravý fyzický 
i psychický vývoj. Při hodnocení 
výsledků vzdělávání žáků jsou dodr-
žována stanovená pravidla.

ZUŠ je významným nositelem 
kulturního života v místě působe-
ní, vytváří velmi dobré podmínky 
pro žádoucí činnost dětí a mládeže. 
Je pořadatelem a spolupořadatelem 
řady významných kulturních akcí 
ročně. Dlouholeté partnerské vztahy 
se všemi zainteresovanými institu-
cemi jsou velmi dobré, pro ZUŠ pro-
spěšné a pozitivně se  promítají do 
celého vzdělávacího programu.

Závěr z inspekční zprávy
České školní inspekce 
Moravskoslezského inspektorátu

Termín inspekce: 18.–20 říjen 2010
(Sledované období – tři roky)
Jedna z kapitol devítistránkového dokumentu – citace

Zvonoklíček
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Je 11. 5. 2010 a podkrovní sál naší 
školy opět praská ve švech. Ze všech 
světových stran přicházejí rodiče, sou-
rozenci, babičky, dědečkové či tetičky 
na společný sborový koncert. Čekal 
nás program pestrý a veselý. 

V úvodu koncertu zatančily děti 
z Opavičky pod vedením paní uči-
telky Svatavy Bohušové. Taneček 
vystřídaly princezny a králové z pří-
pravného pěveckého sboru Zvono-
klíček, který vyučuje paní učitelka 
Romana Vítková. Jednotlivé vstupy 
oddělovaly svou hrou studentky: 
Adéla Bochňáková, Anna Balintová 

a Zdislava Szymiková z varhanní tří-
dy Petry Kubenkové.

Pěvecký sbor Cantabo nám zatančil 
a zazpíval gospel a písně v jazyce jidiš. 
Následně se ke Cantabu přidaly dámy 
Ženského pěveckého sboru Dobroslava 
Lidmily Svinov a společně zazpívaly díla 
klasických i současných autorů, kterými 
naší školu úspěšně představily polskému 
publiku na festivalu ve Wodzislawi. Oba 
pěvecké sbory vystoupily pod vedením 
paní ředitelky Lydie Romanské Lidmilo-
vé a paní učitelky Petry Kubenkové.

V poločase koncertu paní ředitelka 
slavnostně ,,uvedla do života“ druhé 

číslo školních novin Šušky svinovské 
zušky. Za zvuku varhanní fanfáry v po-
dání Tomáše Sommera a potlesku nás 
všech jsme noviny slavnostně přivítali. 

Náhle v sále zavládlo zvláštní na-
pětí a poté se strhl skoro povichr… to 
k nám přilétaly čarodějnice ze Zvono-
klíčku. Zazpívaly, postrašily a opět od-
letěly a s nimi odletěly také poslední 
tóny krásného sborového koncertu. 

Poděkování patří paní starostce za po-
vzbudivá slova, paní učitelce Jekatěrině 
Garbové za korepetici pěveckých sborů 
a samozřejmě všem účinkujícím.

Petra Kubenková

Krajské přehlídly talentovaných kla-
víristů jsou žádanou součástí umělec-
kého života klavírní sekce Moravsko-
slezského kraje. Již staří Řekové věděli, 
že hudba povznáší ducha a zušlechťuje 
mysl. Poznáváme to rok co rok, když 
se setkáváme s interpretačním uměním 
našich mladých klavíristů. Na tako-
vých přehlídkách máme možnost se-
známit se s žáky našeho kraje, kteří do-
sáhli vynikajících výsledků v různých 
typech národních i mezinárodních in-
terpretačních soutěží, ale i naplnit se 
radostí z jejich skvělých výsledků.

Letošní přehlídka se uskutečnila 
4. května 2010 tradičně na ZUŠ Bed-
řicha Smetany v Karviné. Stejně jako 
i v předchozích ročnících, i letos byl 
počet přihlášených velmi vysoký. Kla-
víristé, kteří patří k chloubám našich 
základních uměleckých škol, hráli bě-
hem celého dne. Za své umění byli od-
měněni pamětními listy, výrobky žáků 
výtvarných oddělení a nosiči CD, které 
věnovaly některé ZUŠ.

Naše gratulace v tomto roce zaslouží 
svinovské klavírní hvězdičky: Adam Da-
niel, Tereza Bastlová a Vladislav Uskov. 
Adam hrál oblíbený „Jarní večer“ od Ilji 
Hurníka. Skladba ostravského rodáka 
v podání mladého ostravského klavíris-
ty zazněla opravdu jarně. Naše klavírní 
duo Tereza Bastlová – Vladislav Uskov 
předvedlo jednu ze skladeb, které v té 
době teprve připravovalo pro celostátní 
soutěž s mezinárodní účastí „Dvořákův 
Lipník“. Bylo to Preludium od Izaka 
Berkoviče. Pro Terezu a Vladislava 
bylo toto vystoupení prvním krokem do 
velké mezinárodní rodiny mladých kla-
víristů ve formě klavírního dua.

Adam, Tereza a Vladislav nebyli no-
váčky na krajské přehlídce; posluchači 
již netrpělivě čekali na vystoupení svi-
novských klavíristů. S tím větší radostí 
můžeme zaznamenat, že naše trojice 
hrála báječně a byla odměněna bouřli-
vým potleskem posluchačů a pozváním 
na Krajskou přehlídku klavíristů 2011.

Jekatěrina Garbová

Krajská klavírní přehlídka 2010 

Gratulujeme Tereze Bastlové a Vla-
dislavu Uskovovi k absolutnímu vítěz-
ství ve 4. kategorií významné soutěže!

V malém starobylém městě Lipník 
nad Bečvou, ležícím na toku řeky Beč-
vy v Moravské bráně, se v přátelské at-
mosféře už od roku 2001 koná klavírní 
soutěž „Dvořákův Lipník“.

Antonín Dvořák se stal prvním čes-
kým skladatelem, který získal skutečně 
světový věhlas, a to už během svého 
života. Tak ho dnes známe my Češi 
a s námi i celý hudební svět. Jeho cesta 
k úspěchu ale nebyla rychlá ani jedno-
duchá, patřil ke géniům, kteří se museli 
těžce probíjet z nepříznivých poměrů. 
U Antonína Dvořáka sehrálo klíčovou 
roli nenápadné dílko, původně určené 
jen k potěšení jedné muzikální rodiny. 

V roce 1875 bylo Dvořákovi čtyřia-
třicet let a kromě geniálního talentu mu 
nebylo zrovna co závidět. Měl už rodi-
nu: maličkého syna a ženu, které rodiče 
ani věno nedali, protože se „spustila“ 
s chudým a neotesaným učitelem hud-
by. I když Dvořák žil jen pro svou ro-
dinu a hudbu a tvořil pilně a kvalitně, 
až na výjimky příliš velký zájem o jeho 
tvorbu nebyl. Nebyl známý ani úspěš-
ný a z malého platu varhaníka nemohl 

svou rodinu uživit. Hodně pomohlo 
státní stipendium, ale Dvořák hledal 
ještě další zdroje výdělku.

Antonín Dvořák v té době dochá-
zel do rodiny Jana Neffa, zámožného 
obchodníka, moravského rodáka a mi-
lovníka hudby. Manželé Neffovi rádi 
zpívali a jako vlastenci si přáli, aby se 
u nich doma zpívalo česky. Ale také 
na dostatečné hudební úrovni. Jednou 
dali panu Dvořákovi Sušilovu sbírku 
Moravských národních písní – že je 
mají rádi, ale pro salón že jsou přec 
jen trochu jednoduché, a jestli by pan 
Dvořák nemohl dopsat k některým me-
lodiím druhé hlasy, že by je zazpívali 
přátelům. Takové malé vlastenecké 
překvapení.

Jenže hudebník Dvořákova formátu 
nedokázal jenom připojit druhý hlas 
k lidové písničce. Přišel s jiným návr-
hem: mohl by na původní texty vytov-
řit dvojzpěvy vlastní, v lidovém tónu, 
a také je během pěti dní přinesl. Vznikl 
první cyklus Moravských dvojzpěvů 
– Tři dueta pro soprán a tenor s prů-
vodem piana, věnovaný Marii a Janu 
Neffovým. Ti byli nadšeni, pan Neff se 
rozhodl vydat dílko vlastním nákladem 
a hned si přiobjednal další. Později 

vznikly ještě dvojzpěvy pro dva ženské 
hlasy.

Když pak Dvořák referoval státní 
stipendijní komisi, jak použil finance 
udělené chudému talentovanému skla-
dateli, přiložil k dopisu své partitury 
a mezi nimi i Moravské dvojzpěvy. 
A tím věci nabraly spád. Šéfem komise 
nebyl nikdo jiný, než Johannes Brahms, 
už dříve Dvořákovi nakloněný. Nejenže 

Dvořákovi udělil další stipendium, ještě 
osobně napsal berlínskému nakladateli 
Simrockovi, aby mu Dvojzpěvy dopo-
ručil. Tvrdý podnikatel Simrock je sku-
tečně vydal a možná byli s Brahmsem 
oba překvapeni jejich prodejním úspě-
chem – byl to totiž skutečný bestseler. 
Potíže byly jen s Dvořákem: nevadilo 
mu sice, že jako začátečník nedostane 
za první vydání zaplaceno, ale trval na 

tom, že na titulní stránce musí být kro-
mě „Klängen aus Mähren“ i název čes-
ký, a to se všemi čárkami a háčky. Jinak 
prý k vydání souhlas nedá.

Nakladatel mu nakonec ustoupil 
a vzápětí objednal další dílo, zase něco 
takového lidového, aby se dalo muzicí-
rovat doma. Dvořák tedy píše Slovan-
ské tance a díky nim se stává známým 
po celé Evropě. 

A pravě Slovanský tanec op. 46 č. 8 
g-moll hrálo „naše hvězdné duo“ jako 
povinnou skladbu během svého soutěž-
ního vystoupení. Tereza i Vladislav od 
prvního do posledního taktu skladby je-
diným zázračným tahem své muzikant-
ské představivosti předvedli nepřetržitý 
tok lidových melodických intonací 
s ohromnou energií a přesvědčivou si-
lou své přirozenosti. Posluchači v čele 
se členy poroty byli zaujati mladistvým 
zápalem našich klavíristů, jejich strhu-
jícím rytmem a technickou lehkostí. 

Svůj soutěžní program začínali So-
nátou B-dur od Muzia Klementiho. 
Předvedli průzračné klasické frázová-
ní, klidné zadumané znění ve stálém 
tempu (to je nejsložitější úkol v klasic-
kém stylu). I na pohled vypadali velice 
pěkně: Vladislav měl elegantní tmavý 

oblek s bílou košilí a Tereza dlouhou 
tmavou sukni s atraktivní bílou blůzou. 
Byl to doopravdy elegatní mladý pár 
a ušlechtile si počínal i v interpretaci 
klasické hudby. Na závěr dalo naše 
duo „třešinku na dort“ – Preludium 
a Scherzo od Izaka Berkoviče. Získa-
lo si publikum citovou zabarveností 
a spontánností, strhující dynamikou, 
zcela přirozeným a neopakovatelně 
tembrálně vycítěným polyfonickým 
vývojem hudebního materiálu.

Naše dvojice hrála ve 4. věkové ka-
tegorii (19 let a mladší ), i když Terezka 
měla jen čerstvě 15 let (čímž patřila do 
3. věkové kategorie) a byla nejmladší. 
Také Vladko nebyl „až moc starý“ – 
jako šestnáctiletý patřil v kategorii 
ke skupince mladších. Ale toto vůbec 
nebylo pro naše klavíristy sebemenší 
překážkou! Porota soutěže, složená 
z předních hudebníků – Věra Lejsková, 
Svatava Střelcová, Monika Czajkov-
ská, Vít Gregor, Petr Hanousek, udělila 
klavírnímu duu ZUŠ Ostrava-Svinov 
1. místo! A  titul absolutních vítězů 
4. kategorie soutěže „Dvořákův Lip-
ník“ 2010. Gratulujeme vítězům!

Jekatěrina Garbová

Dvořákův Lipník (4. ročník soutěže pro klavírní dua s mezinárodní účastí)

První společný sborový koncert

Dne 3. května 2010 náš dětský pě-
vecký sbor Cantabo Svinov putoval 
na festival do polské Wodzislawi. 
Jeli jsme tam spolu se ženským 
komorním sborem, paní ředitelkou 
Lydií Romanskou Lidmilovou, paní 
učitelkou Petrou Kubenkovou a ko-
repetitorkou, paní učitelkou Jeka-
těrinou Garbovou. 

Počasí bylo sychravé, cesta ne 
nijak dlouhá. Čas v autobuse jsme 
využili na rozezpívání, hraní her 
a než jsme se nadáli, byli jsme na 
místě. Jelikož jsme měli chvíli 
čas, rozdělili jsme se na skupinky 
a vyrazili si prohlížet krásy Wod-
zislavi nebo poslouchat ostatní 
sbory. Po chvilce nás paní uči-
telka svolala, nastoupili jsme na 
pódium a začali zpívat. Publikum 
nebylo nijak veliké, ale všem se 
to moc líbilo. Svědčil o tom mo-
hutný potlesk, hukot a ,,stending 
ovation“. I já si myslím, že se nám 
to povedlo. Po vystoupení jsme se 
zašli občerstvit a společně jsme 
čekali na konec koncertu. 

Závěr byl nejkrásnější, protože 
se sešly všechny sbory a zazpí-
valy jednotně polskou píseň. Po 
dozpívání následovalo ještě spo-
lečné foto. Bylo nás hodně, ale po 
chvilce posouvání a upravování 
jsme se na fotku vešli všichni.

V Cantabu jsem zažila úžasné 
chvilky, spoustu legrace, protože 
jsme výborný kolektiv a máme 
skvělé učitele. Je mi sice už se-
dmnáct, ale zpívání v Cantabu mě 
baví a zpívám tam moc ráda.

Markéta Potyšová

Cantabo ve 
Wodzislawi

Jako každoročně se konal ke konci 
měsíce května – letos dvacátého šesté-
ho. A jako vždy to byla přehlídka mlá-
deže, která už nikdy nezapře, že prošla 
základní uměleckou školou.

Absolventů, kteří veřejně na tom-
to koncertě vystoupili, bylo dvanáct, 
z toho jedna, varhanice, končila svým 
vystoupením druhý cyklus docházky 
do ZUŠ.

Devět z dvanácti byli klavíristé, a to 
ze třídy paní učitelky Jekatěriny Gar-
bové čtyři, paní učitelky Ivy Žákové 
dva, a ze třídy paní učitelky Veroniky 
Smoradové tři. Absolvovala také jedna 
houslistka ze třídy paní učitelky Mar-
cely Hájkové.

Absolventské výkony našich žáků 
jsou už tradičně na vysoké úrovni, a to 
nejen uměleckým provedením skla-

deb, které byly i letos interpretovány 
bezchybně, se vzornou dynamikou 
i agogikou, s mladistvým vniknutím do 
jejich pojetí, ale i vystupováním, což se 
odráží také v jejich celkovém vzhledu.

Můžeme mít radost, že se podaři-
lo v součinnosti učitelů a žáků a ve 
spolupráci s rodiči dojít až k závěru, 
který přichází po sedmi letech docház-
ky, který však v sobě zároveň skrývá 
u jedenácti z těch čerstvých absolventů 
možnost dalšího pokračování – vstou-
pit na půdu druhého cyklu.

Nejpotěšitelnějším závěrem je, že 
z jedenácti absolventů prvního cyklu 
devět pokračuje ve studiu ve čtyřletém 
cyklu druhém. Není lepšího vysvědče-
ní pro naše učitele, pro naši školu. 
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Absolventský koncert

Od června do konce letních prázdnin 
2009 mohli návštěvníci knihovny ve 
Svinově zhlédnout výstavu dětských 
prací výtvarného oboru. Samostatnou 
expozicí ji doplnily letošní absolvent-
ky Eva Majdyšová, Tereza Ustupská 
a Karolína Brumovská.

Spolupráce s knihovnou je stálicí 
v každoročním výstavním programu, 
je to naše „domácí scéna“. Tradičně 
se představují žáci od nejmenších, tzv. 
přípravky, až po absolventy a studen-
ty II. cyklu. Společná výstavka je pro 
mnohé mladší motivací a pro ty starší 
zpětným pohledem do dob, kdy ve vý-
tvarce začínali.

Naše škola je vděčná za prostor, 
který nám knihovna ve svém bohatém 

programu poskytuje a zároveň je logic-
kou spoluprací, vždyť mnoho žáků pra-
videlně knihovnu navštěvuje. Děti láká 
příležitost ukázat se před svými spolu-
žáky, ale i rodiči, prarodiči a známými. 
Právě oni pravidelně zaplňují knihov-
nu při slavnostní vernisáži, která vždy 
navíc potěší mlsné jazýčky a hudbymi-
lovné posluchače. Talentovaný Šimon 
Greško, žák z líhně hudebního oboru, 
nás poslední roky hudebně doprovází 
a kouzlí příjemnou atmosféru spole-
čenského setkání dětí a dospělých s ob-
rázky a mezi knížkami (za školou?), jak 
je patrno z názvu výstavy. I přes jeho 
mladý věk se projevuje jako muzikant 
profesionál, jenž podobné akce zvládá 
s obdivuhodnou bravurou.

V roce 2010 to byly absolventské práce 
Evy Majdyšové, Terezy Ustupské a Ka-
rolíny Broumovské. Ty dokazují, že léta 
strávená mezi barvami, pastely, malířský-
mi stojany, grafickým lisem a keramickou 
dílnou rozhodně nebyla promarněná. 
Nejde totiž v prvé řadě o vytvoření umě-
leckých děl, která mohou zdobit výstavní 
prostory či stěny v obývacím pokoji. Jde 
o čas naplněný činností, která kultivuje 
ducha. Strávený nejen s učitelem, ale pře-
devším mezi svými spolužáky, spolutvůr-
ci a soukmenovci. V takovém prostředí 
se múzám líbí a občas sestoupí i k nám. 
Všechna tři děvčata spojuje především 
odhodlání, vůle a píle. Tak jako v každé 
lidské činnosti se bez těchto vlastností 
v životě neobejdou. Základní umělecká 

škola, bez ohledu na žákem navštěvovaný 
obor, pak svojí podstatou těmto vlastnos-
tem vytváří živnou půdu. Je a musí být 
školou pro život. Nikoli institucí, která má 
pouze naplnit smysluplně čas dětí (a ule-
vit rodičům).

Eva, Tereza a Karolína za ty roky 
nakreslily kilometry čar. Třeba už jich 
nikdy tolik nenakreslí. Ale věřím, že to, 
co si odnášejí po absolutoriu výtvarného 
oboru základní umělecké školy, ať už si 
jsou anebo v tuto chvíli ještě nejsou toho 
vědomy, zhodnotí ve svých životech.

Ondřej Langr
Fotografie z výstavy si můžete 

prohlédnout na stránkách 
www.picasaweb.google.cz/zusssvinov 

anebo www.zuslidmila.estranky.cz

Výstava výtvarného oboru a absolventská výstava Obrázky a knížky za školou

Vladislav Uskov

Adam Daniel

Tereza Bastlová

Cantabo a ŽKS DL Svinov



ZPRAVODAJSTVÍ

Stojí zato napsat o dni 29. 9. 2010; 
ten byl výjimečný nejen pro Základní 
uměleckou školu Dobroslava Lidmi-
ly Ostrava-Svinov, ale i pro  hudební 
veřejnost. Na Janáčkově konzervatoři 
a Gymnáziu v Ostravě se uskutečnil  
koncert k příležitosti odhalení pamětní 
desky ostravskému skladateli, pedagogu 
a sbormistrovi Dobroslavu Lidmilovi. 
Den po svátku sv. Václava rozhodně ne-
patřil ke krásným babím letním dnům, 
ale setkání v sále konzervatoře nás pří-
jemně naladilo. 

Jelikož nepocházím z tohoto kraje, se 
jménem Dobroslav Lidmila jsem se se-
známila až prostřednictvím jeho sboro-
vých skladeb. Musím říci, že z pohledu 
klavírní korepetitorky jsou tyto skladby 
napsané tak, že tzv. jdou do ruky. Ale 
pozor, jednoduché hraní to není. Jsou 
však hudebně propojené se slovem 
tak, že dobře vystihují danou situaci či 
náladu textu.  Není to náhoda. Většina 
skladeb je přece psaná dvojicí Lidmila – 
Romanská. 

Začátek koncertu patřil domácím – 
představila se Tereza Bastlová,  známá 
z klavírních soutěží doma i v zahraničí, 
ze třídy paní učitelky Jekatěriny Gar-
bové, se skladbou Ilji Hurníka Pozdrav 
skřivánkovi.  

První polovina koncertu patřila hud-
bě a slovu, představily se ostravské 
sbory. Nejmladší zpěváčci sdružení ve 
skupině Zvonoklíček z pořádající ZUŠ 
přispěli k programu písněmi pohádko-
vého ladění a s ostatními pak zazpívali 
známou píseň zmíněné autorské dvojice 
Haló, tady Ostrava. Kdo ví, jak se tato 
skladba dirigovala paní  Romanské. Ur-
čitě měla smíšené pocity. Nedala však 
na sobě  nic znát; spolehlivou oporou 
jí byla  Jekatěrina Garbová u klavírní-
ho partu. Ta doprovázela i následně 
vystupující Ženský komorní sbor D. 
Lidmily, který provedl pět částí z jeho 
cyklu Lidové dvojzpěvy. Ve vedení 
sboru stojí už třicet pět let právě paní 
Lydie. Z toho třicet let spolu se svým 
manželem Dobroslavem Lidmilou, 
který se v posledních letech musel pro 
onemocnění vzdát řízení sboru na ve-
řejnosti. Nácviku nových skladeb se 
však do roku 2005 nevyhýbal.

Komorní sbor Jiřího Šimáčka DaJŠ 
postavil těžiště svého programu rov-
něž na Lidmilových sborech. Zazněly 
mj. Důvěrná a Synáčkovi z cyklu Ro-
mantické sbory, závěr patřil duchovní 
skladbě De media nocte. I klavírní 
doprovod v podání Ivany Žákové nás 
mohl přesvědčit o náročnosti skladeb.

K slavnostní události přispěl svou mě-
rou jako host také Ostravský dětský sbor 
Základní umělecké školy Eduarda Mar-
huly v Ostravě – Mariánských Horách 
pod vedením Milana Chromíka. Ryt-
mickou skladbu s názvem Bezdrátový 
telefon opět z dílny Lidmila – Romanská 
vystřídala polyfonní parafráze na lidovou 
píseň Za Ostravu, která měla toho večera 
premiéru. Náročného pěveckého sóla se 
výborně zhostila členka ODS a zároveň 
žákyně pěvecké třídy Romany Vítkové 
ZUŠ DL Svinov Barbora Čechová. Zá-
věr patřil skladbě David a Goliáš sklada-
tele Jaroslava Ježka. Tento sbor na klavír 
doprovázela Agáta Hypšová. 

Druhá polovina koncertu byla ve 
znamení zahraničních hostů. Jako první 
zahrála Weronika Skop ze ZUŠ Mielec 
z Polska. S Polskem máme všichni spo-
jeno jméno Fryderyk Chopin. Ani We-
ronika nás v tom nezklamala a zahrála  
jeho Nocturno op. 27 číslo 1. Powroty 
katowického skladatele Jacka Glenca 
byly spojením klasické a jazzové har-
monie, čímž se skladatel často zabývá. 

Mistrovskou hru na violoncello nám 
předvedla Anita Balázs z Lisztovy aka-
demie v Budapešti. Svůj temperament 
nám ukázala na skladbách Niccola Pa-
ganiniho a Bély Bartóka. Klavírního 
doprovodu se s přehledem brilantně 
zhostila opět korepetitorka Jekatěrina 
Garbová.

A co si každý představí, když se řek-
ne Slovensko a Detva? Kroje, hudba, 
cimbálka. Jak to velice vtipně a výstižně 
uvedl člen uměleckého souboru morav-
skoslezského divadla Pavel Liška, který 
spolu s Lydií Romanskou Lidmilovou 
slavnostním večerem obecenstvo pro-
vázel. Ano, závěr patřil Ľudovej hudbe 
Romana Berkyho ze ZUŠ Detva. Vari-
ace na slovenské lidové písně měly ta-
kový ohlas, že si posluchači vytleskali 
přídavek. 

Po takové programové tečce odcházel 
každý s úsměvem a dobrou náladou do 
deštivého večera. Koncert byl důstojnou 
oslavou čestného názvu svinovské umě-
lecké školy, důstojnou poctou umělci. 

Agáta Hypšová

Všem našim příznivcům, 
žákům a jejich rodičům, 

svinovské veřejnosti
PF 2011

Práce žáků výtvarného oboru

STRANA 4

Letošní kalendářní rok byl pro život 
v naší škole náročnější než obvykle.Vět-
ší část roku počínaje lednem a konče zá-
řím byla poznamenána starostí o udělení 
čestného názvu škole a s tím spojeným 
úkolem, pořídit pamětní desku s portré-
tem Dobroslava Lidmily, která by trvale 
na tuto novou skutečnost poukazovala. 
Je velký výčet pracovních úkonů kance-
láře, ředitelství i vyučujících, řada akcí 
a pracovních cest, které byly s touto 
očekávanou událostí spojeny. 

Co tepalo v podloží celoroční práce 
všech, byla neustálá připomínka tvorby 
nového školního vzdělávacího progra-
mu. Debaty, diskuse, školení. Školení 
učitelů jednotlivých nástrojových sku-
pin, školení celého učitelského týmu, 
školení ředitelské, školení koordináto-
ra, nebylo týdne, aby se budoucí práce 
na tomto dokumentu nějakým způso-
bem nepřipomínala.

Do toho nepříznivě zasáhly stavební 
práce na tzv. krčku školy, které jsou sice 

v režii základní a mateřské školy, ale jeli-
kož nemohly být zahájeny dřív, než byly 
vyřízeny finance pro úhradu stavebních 
nákladů, pracuje se za plného provozu, 
což má vliv na pracovní prostředí. To je 
neustále znečištěné prachem, který se 
usazuje nejen na chodbách, ale také ve 
třídách, vyskytuje se větší hladina hluku 
a zvýšil se pohyb cizích osob, především 
stavebních dělníků.

K tomu se počátkem října přihlásila 
Česká školní inspekce. Její návštěva 

nebyla pro školu žádnou pohromou, 
nicméně bylo třeba zkontrolovat všech-
ny dokumenty a především dokončit 
jejich úpravu podle nového názvu ško-
ly. Přes velmi vlídný přístup inspekto-
rů bylo období jejich působení ve škole 
spolu s přípravou a následnými úkony 
vzhledem k tříleté frekvenci inspek- 
čních kontrol náročné.

V personální oblasti přinesla nad-
standardní zátěž dlouhodobá nemocen-
ská vyučující sólového zpěvu, zvláště 

proto, že je to paní učitelka oblíbená 
a s výbornými výsledky. Také bylo 
třeba vyřešit dlouhodobý zástup za od-
chod další vyučující, a to na mateřskou 
dovolenou. Změny v personální oblasti 
jsou zvláště citlivou záležitostí, pro-
tože se v nich odrážejí vztahy, a to ty 
nejdůležitější, vztahy žáků k učitelům 
a obráceně.

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
zaměstnancům školy, že se nenechali 
ničím z uvedených faktorů znervóznit 

a svou klidnou prací přispěli k pře-
konání obtíží, jež rok přinesl. Děkuji 
také našim klientům, rodičům a žákům 
za trpělivost s některými faktory, jež 
vznikly v nestandardních podmínkách 
v letošním chodu školy, a přeji všem 
pohodový, ve zdraví prožitý závěr ka-
lendářního roku s jeho blízkým vrcho-
lem, vánočními svátky.

Lydie Romanská Lidmilová

 POSLEDNÍ SLOVO

Vrcholem třídních předehrávek, kte-
ré na naší škole začínají koncem února 
a končí počátkem května, jsou vždy 
„Školní předehrávka“ a „Žákovský 
koncert“. Obě tyto události jsou ve-
řejné. První se uskutečnila 28. dubna 
a koncert 21. května t. r. 

Na programu školní předehrávky 
se podílejí žáci, kteří nejlépe obstáli 
na třídních předehrávkách, program 
koncertu bývá sestaven z toho, co žáci 
nejlépe zahráli na školní předehráv-
ce, a z toho, čím reprezentovali školu 
v soutěžích; případně hrají ti, na které 
se v minulých předehrávkách nedo-
stalo. Návštěvnost v podkrovním sále 
bývá velká, rodiče mají o vystoupení 
svých dětí zájem. 

Letos obě akce moderoval pan učitel 
Jiří Šimáček. Nastolil příjemnou, uvol-
něnou atmosféru a v tomto duchu se 
nesly oba hudební podvečery. Všech-
na vystoupení se povedla, ale nejvíce 
se posluchači obvykle těší na ty nej-
starší, kteří přicházejí s klasickým re-
pertoárem. Kristýna Olšarová ze třídy 
p. učitelky Ivany Žákové např. zahrála 
1. větu Měsíční sonáty L. van Beetho-
vena, dvojice Tereza Bastlová–Vladi-
slav Uskov ze třídy p. učitelky Jeka-
těriny Garbové svou hrou posluchače 
nadchla, zahrála velmi dynamicky 
Dvořákův Slovanský tanec č. 8. Líbí se 

také komorní skupiny; neobvyklé a při-
tom velmi šťastné spojení se ukázalo 
mezi flétnami a bicími nástroji, které 
připravili paní učitelka bicích nástrojů 
Lenka Korousová (dnes už Škrlová) 
a učitelé dechů, jež své flétnisty spojili 
do souboru KrMaŠi.

Školní předehrávka a žákovský kon-
cert jsou ohlédnutím za uplynulým 
školním rokem. Jejich výsledek mluví 
zcela jasně: děti nechodily do hodin 
zbytečně, rok práce s jejich učiteli se 
na nich příznivě podepsal.
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Školní koncerty

Lucie Otisková, vyučující výtvarného 
oboru, přišla s novým artefaktem.Vypra-
vila sazbou, obálkou a celkovou výtvar-
nou úpravou Songbook, který obsahuje 
písně Jarka Nohavici v překladu do ang-
ličtiny. (Překlad pořídil a některé písně na 
CD nazpíval Mark Landry.) Lucie kromě 
toho, že pracuje jako úspěšná grafička, 
také kreslí a maluje. Knížka dostala s je-
jími obrázky (ale též s obrázky jejích dětí 

Markétky a Vašíka) veselý, přívětivý ráz. 
Na křtu této zdařilé publikace zazpíval 
pěvecký sbor Gymnázia Olgy Havlové 
pod vedením Olgy Blažkové, která mj. 
navštěvuje naši školu jako členka ŽKS 
DL Svinov. Její sbor nazpíval písně i na 
přiložený nosič CD. Gratulujeme Lucii 
ke zdařilému dílu.

Lydie Romanská přinesla po knize 
o životě a díle básníka Bohumila Pav-

loka, o níž se psalo v minulém čísle 
našich novin, další knihu. Je to kniha 
jejích veršů s máchovskou inspirací, 
která vychází k letošnímu velkému ju-
bileu básníka, nazvaná (jedním z Má-
chových veršů) Aniž tvůj že jsem. 
Ve druhé části využívá autorka Má-
chových veršů jako výchozích k jed-
notlivým básním; tak přes dvě staletí 
podává ruku básníkovi, jako by ho 

pokládala za svého současníka, a tím 
chce připomenout životaschopnost 
Máchova literárního odkazu a jeho 
stále aktivní přínos pro českou poezii. 
Při křtu a většině prezentací knihy, 
které byly mj. také v Praze, Českém 
Těšíně a Brně, zahrál svou autorskou 
hudbu žák naší školy Šimon Greško. 

Příspěvek našich učitelů k ediční činnosti

Myslím, že neexistuje na světě ani 
jeden člověk, který by neměl rád děti. 
A proto právě dětem věnujeme svůj 
čas, všechny síly a lásku. A proto jsme 
se s žáky mé klavírní třídy dohodli, že 
bychom mohli po úspěšném koncertě 
pro maminky vytvořit další radostnou 
údalost. A tak se začaly přípravy k pře-
dehrávce věnované dětem.

Předehrávka se uskutečnila 2. 6. 2010 
v podkrovním sále ZUŠ. Všichni do-
spělí upřímně blahopřáli dětem k jejich 
svátku. Děti dostaly i sladkosti, ale 
ty nejlepší dárky si žáci zařídili sami. 
Byl to šťastný úsměv na tvářích rodi-
čů a kamarádů. Každý zahrál několik 
skladeb a Lucie Mužíková zahrála celý 
svůj soutěžní program, který v té době 
připravovala na Novákovu meziná-

rodní klavírní soutěž. Ale i tentokrát 
jsme měli třešinku na náš dort – křest 
nového velkého klavírního souboru: 
Terezka a Katka Pickovy, Magdalén-
ka a Anička Burešovy OSMIRUČNĚ 
přednesly Pochod Černomora z opery 
M. I. Glinky „Ruslan i Ludmila“. Ale 
nebyla to poslední zvláštnost koncertu 
pro děti. Vůbec nebylo náhodným vy-
stoupení Michaela Skotnici na závěr 
předehrávky. Michael se totiž narodil 
1. 6., takže „poslední slovo“ samozřej-
mě patřilo hlavnímu oslavenci, který 
nás potěšil Humoreskou od Antonína 
Dvořáka.

Svátek muzikálních dětí se podařil! 
Vůbec není možné říct, kdo zahrál nejlé-
pe, všechny děti byly úspěšné a tvořivé. 

Jekatěrina Garbová

Koncert ke Dni dětí

Dne 7. 7. 2010 oslavil celý kultur-
ní svět 150. výročí narození Gustava 
Mahlera, který se narodil v roce 1860 
na našem území v obci Kaliště u Hum-
polce v rodině židovského obchodníka. 
Své dětství a mládí do patnácti let pro-
žil v Jihlavě a na Vysočině, kde získal 
základní vzdělání. Kulaté výročí Ma-
hlerova narození si proto připomenula 
také především Jihlava, kde se dopo-
ledne 7. 7. 2010 otevřel na místě býva-
lé synagogy park Gustava Mahlera se 
skladatelovou sochou, jejímž autorem 
je Jan Koblasa. 

V Jihlavě žil Mahler do roku 1875, 
pak odešel na konzervatoř do Víd-
ně, kde získal odborné vzdělání. Ve 
svých osmadvaceti letech se dostává 
do popředí jako dirigent – ředitel opery 
v Budapešti. Vrcholem jeho dirigent-
ské kariéry bylo desetileté působení ve 
Vídni. Mahlerova přísnost a nepodpla-
titelnost v realizaci uměleckých ideálů 
se však ve Vídni nesetkala vždy s po-
chopením a pomalu se vytvořila dus-
ná protimahlerovská atmosféra, která 

umělce z Vídně doslova vyštvala. Po-
slední čtyři roky svého života působil 
v Metropolitní opeře v New Yorku. 
Těžká srdeční choroba donutila Mahle-
ra k návratu do Vídně, kde 11. května 
1911 zemřel.

Světu zanechal Mahler velký hudeb-
ní odkaz. Je autorem devíti symfonií, 
desátá zůstala nedokončena. V jeho 
díle – písních a symfoniích – je klíč 
k pochopení moderní německé hudby. 
Jeho hluboký etický a filozofický názor 
o postavení člověka ve světě se zřetel-
ně prolíná do jeho hudby. Svým dílem 
je G. Mahler završitetelem romantic-
kých ideálů hledající svými expresiv-
ními skladbami nové osobní vyjádření. 
V letošním ale i příštím roce je k výročí 
narození a úmrtí skladatele připravena 
řada oslav a koncertů.

Veronika Smoradová

Významné výročí G. Mahlera

Výborný nápad dostali v ZUŠ Háj 
ve Slezsku! Rozhodli se, že ve spolu-
práci s Církevní konzervatoří v Opa-
vě začnou pořádat jedinou přehlídku 
barokní hudby pro žáky základních 
uměleckých škol. A že jejich nápad byl 
skvělý, dokazuje i počet uchazečů, kte-
ří do auly konzervatoře 23. dubna 2010 
přišli. Na pódiu se vystřídalo více než 

sto mladých sólistů i komorních skupin 
z celé republiky, od Tišnova po Český 
Těšín. Slyšeli jsme housle i flétny, kla-
vír i cembalo, violu i varhany. A právě 
ve hře na varhany se úspěšně představil 
i náš žák Tomáš Sommer. 

Už se těšíme na další ročník přehlíd-
ky barokní hudby v Opavě.

Petra Kubenková

Máme rádi baroko 2010

POCTA TVŮRCI

Už podruhé přijala naše škola po-
zvání ke spolupráci od honorárního 
konzula Ruské federace pana Ing. Ale-
še Zedníka. Pozvání k čemu? K spolu-
účinkování naší žačky a zpěvačky Bar-
bory Čechové na akci Den Ruska. 

Slavnostní koncert se konal 17. červ-
na 2010 v Národním divadle Morav-
skoslezském. Slavnost začala tóny 
hymny Ruské federace v podání Bar-
bory Čechové. Poté následovala ofici-
ální část s proslovy. Mluvené slovo pak 
vystřídal zpěv a nástrojová hudba. 

Naše Barborka vystoupila po boku 
vynikajícího ruského houslového vir-
tuóza, skladatele a pedagoga pražské 
akademie Alexandra Schonerta. Oba 
umělci se představili jako skvělí sólisté 
a v závěru se vzájemně doplnili ve spo-
lečné písni Na obzoru vlajka bílá. 

Poděkování patří paní učitelce Ro-
maně Vítkové za přípravu Barborky 
a paní učitelce Jekatěrině Garbové za 
erudovanou korepetici a odbornou po-
moc s ruským textem. 

Petra Kubenková

Den Ruska v Ostravě

1860–1911

Johana Juli


