Milí žáci a rodiče a přátelé školy,
uplynula již polovina školního roku a za sebou máme spoustu zážitků, zkušeností a setkání.
Společně jsme uspořádali mnoho akcí - koncertů, představení, výstav, workshopů,
soustředění, ve spolupráci všech oborů jsme dokázali připravit ZUŠ DAY v rámci oslav 800
let Litoměřic, na listopadovém koncertě jsme představili první sbírku autorských skladeb
žáků, hostili ve škole inspirativní lektory atd. Týden co týden se ve škole dělo něco
zajímavého… To vše je možné díky práci učitelů, díky spolupráci s odborníky a umělci,
spolupráci rodičů i podpory přátel školy. Velmi si vážím také podpory, které se nám dostává
od Klubu přátel ZUŠ a Nadačního fondu Delfín – šance dětem. Skvělá je i spolupráce s
Nadačním fondem BigMat, se kterým právě připravujeme benefiční Koncert učitelů ZUŠ.
Největší bohatství školy však vidím v každém všedním dni, který u nás ve škole můžeme
prožít, v každém okamžiku, kdy se odehraje něco zajímavého, kdy objevíte krásný text,
naučíte se novou skladbu, dokážete si pomoci a navzájem se podpořit.
Jako každý rok žijeme soutěžemi - to už prostě k ZUŠkám patří. Mnohdy ale mohou soutěže
přinést i pocity zklamání… Jen o vítězství však v uměleckých soutěžích nejde. Soutěže jsou
příležitostí k setkání lidí se stejným zájmem o věc, soutěže by měly vytvořit příležitost ke
vzájemnému sdílení, poznávání různých možností interpretace, provedení, k tvorbě.
Snažíme se sice o nejlepší výkony, vítězství ale není jen v nejvyšším počtu bodů. Vítězství
vidím v radosti z vlastního díla, z prožitku a objevování nového. Každý máme hranice svých
možností jinde a každý, kdo touží na sobě pracovat a rozvíjet svůj talent, tvořit v oboru,
který ho baví, má naši podporu.
Mnohým z vás se v soutěžích v uplynulých měsících dařilo a máme
spolu s vámi velkou radost - např. Schizzo Band (p. uč. J. Veselý) se
stal laureátem soutěže Českého rozhlasu Concerto Bohemia a
vystoupí na koncertě 24. 4. 2020 v Praze (Žofín), Magdaléna
Pallasová a Tereza Neužilová (p. uč. A. Pallasová) skvěle zahrály
v listopadu na Virtuosi di pianoforte per musica v Ústí nad Labem a
Marie Kirschnerová (p. uč. Jana Červinková a A. Pallasová) zvítězila
v pěvecké soutěži Lípa Cantantes 2020 v České Lípě. Mnoho žáků
hudebního oboru se spolu se svými učiteli skvěle připravilo
na soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT. Velmi si práce všech - i těch, kteří
nedosáhli na „stupně vítězů“ – vážím.
Přeji si, abyste ze svých uměleckých výkonů měli radost, aby vás
neopouštěla chuť tvořit a rozvíjet svůj talent.
J. Choura

Dominika Valešková

OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽE ZUŠ
Hra na klavír (20. 2. 2020)
O. kategorie - L. Černá (p. uč. M. Olejár) 1. cena s postupem do krajského kola, I. Černá
(p. uč. M. Olejár) 1. cena s postupem do krajského kola, A. Pallasová (p. uč. A. Pallasová)
1. cena, A. Tupcová (p. uč. M. Landová) 3. cena, M. Kavková (p. uč. H. van Vegchel) 3. cena;
I. kategorie - J. Kinštová (p. uč. A. Pallasová) 3. cena, T. Šuráňová (p. uč. M. Frič) 3. cena;
II. kategorie - A. Černá (p. uč. M. Olejár) 1. cena s postupem do krajského kola,
J. Ziegelheimová (p. uč. M. Olejár) 1. cena s postupem do krajského kola, K. Pluhařová
(p. uč. M. Landová) 3. cena; III. kategorie - E. Melicharová (p. uč. D. Chyňavová) 2. cena,
B. Chudobová (p. uč. M. Landová) Čestné uznání II.; IV. kategorie - T. Neužilová (p. uč.
A. Pallasová) 1. cena s postupem do krajského kola, J. van Vegchel (p. uč. R. Pallas)
1. cena s postupem do krajského kola; V. kategorie - J. Ziegelheim (p. uč. M. Olejár)
3. cena; VI. kategorie - M. Pallasová (p. uč. A. Pallasová) 1. cena s postupem do krajského
kola, J. Neužilová (p. uč. D. Chyňavová) 1. cena s postupem do krajského kola;
VII. kategorie - T. Svoboda (p. uč. M. Frič) 2. cena; VIII. kategorie - M. Novák (p. uč.
M. Landová) Čestné uznání II.; IX. kategorie - J. Hanč (p. uč. D. Chyňavová) 3. cena
Komorní hra I. kategorie - klavírní duo "Třpytivé noty" A. Pallasová a J. Kinštová 1. cena;
II. kategorie - klavírní duo E. Melicharová a S. Kubelková - 1. cena; III. kategorie - klavírní duo
"NeuPall klaVÍR!" - 1. cena s postupem do krajského kola, klavírní duo J. van Vegchel a
J. Neužilová - 1. cena s postupem do krajského kola
Hra na kytaru (21. 2. 2020)
II. kategorie - D. Hrzán (p. uč. V. Štyvar) 1. cena s postupem do krajského kola; III. kategorie P. J. Blažek (p. uč. V. Háp) 1. cena s postupem do krajského kola, P. Fedorovičová
(p. uč. J. Veselý) 2. cena; V. kategorie - M. Háva (p. uč. V. Štyvar) 1. cena s postupem
do krajského kola
Hra na smyčcové nástroje (21. 2. 2020)
Hra na housle (p. uč. M. Roček)
I. kategorie - A. Kartáková 1. cena s postupem do krajského kola;
K. Fousková 2. cena, E. Minářová 2. cena; V. kategorie M. Kartáková 2. cena; VII. kategorie - J. Neužil 1. cena
s postupem do krajského kola
Hra na violoncello (p. uč. J. Knotte)
I. kategorie - S. Beldová 1. cena s postupem do krajského kola;
II. kategorie - K. Szaffnerová 1. cena s postupem do krajského
kola; III. kategorie - J. van Vegchel 1. cena s postupem
do krajského kola, T. Šmidtová 1. cena s postupem
do krajského kola; IV. kategorie - A. Knotte 1. cena s postupem
do krajského kola; VI. kategorie - B. Kloubová 2. cena
Hra na kontrabas (p. uč. M. Roček)
VI. kategorie - M. Lorenc 1. cena s postupem do krajského kola
J. Choura

14. března 2020 vystoupí žáci ZUŠ v rámci Velikonočního jarmarku
v prostorách Gotického hradu v Litoměřicích.
Na 25. března 2020 připravují učitelé ZUŠ svůj již tradiční KONCERT UČITELŮ.
Koncert to bude výjimečný především tím, že je připravován ve spolupráci
s Nadačním fondem BigMat a zahájí celoroční benefiční projekt „Vidět
srdcem“ na podporu dětí se zrakovým postižením.
7. dubna 2020 přivítáme studenty z Konzervatoře Jaroslava Ježka, kteří
vystoupí od 18 hodin v v Konferenčním sále Gotického hradu v Litoměřicích.
22. dubna se v témže sále představí všechny orchestry a sólisté hudebního
oboru školy na svém KONCERTĚ ORCHESTRŮ.
Poslední dubnová sobota bude ve znamení sborového zpěvu. Na setkání a
koncertě ve velkém sále KKC si 25. 4. 2020 připomeneme 60 let od založení
Dětského pěveckého sboru Hlásek.
V květnu a červnu se můžeme těšit na výstavu výtvarného oboru v Knihovně
K. H. Máchy a v prostorách Čajovny hóra.
19. května 2020 na pódiu Divadla K. H. Máchy zatančí žáci tanečního oboru.
10. června 2020 zaplní Divadlo K. H.
Máchy žáci hudebního oboru a
19. června 2020 bude plná hudby
naše školní zahrada při přehlídce
našich orchestrů i sólistů ZAHRADA
ORCHESTRŮ.
Přehled všech akcí školy, třídních
koncertů a představení najdete
v přehledu akcí v iZUŠ či na webových
stránkách školy www.zusltm.cz.

Hra na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro
žáky již hrající na klavír. Nově vznikající studijní zaměření je výjimečnou
příležitostí pro žáky, setkat se s autentickým zněním hudby baroka a
renesance, jakož i hudby 20. a 21. století. Cembalo je klávesový nástroj,
který tvoří tón drnknutím plektra o strunu. Způsob hry a tón je velmi
odlišný od jiných klávesových nástrojů, má svá výrazová specifika a
charakteristický zvuk.
Žáci, kteří již hrají na klavír, se při hře na cembalo seznamují s
rozdílnými úhozovými technikami, tvorbou tónů, způsoby hry trylků,
arpegií, i se specifiky vytváření dynamiky. Cílem výuky hry na cembalo
je provozování sólové a ansámblové orchestrální hry hudby 17. –18.
století, přiblížení se k stylové interpretaci, tříbení vkusu, rozvíjení
představivosti, kreativity a utváření názoru na rozdílné prvky
hudebních období.
Michaela Fišerová

V říjnu minulého roku proběhl v tanečním oboru již tradiční workshop
ve spolupráci s taneční konzervatoří Duncan Centre. Předcházelo mu
vystoupení zmíněné pražské konzervatoře nazvané „Duncan tančí“
v prostorách Hradu, kde diváci měli možnost zhlédnout autorskou tvorbu
studentů napříč ročníky. Workshop pro žáky tanečního oboru vedla tanečnice
a pedagožka Lea Čapková Švejdová ve spolupráci s korepetitorem Jiřím
Voběrkem.
Workshop reflektuje jedna z účastnic, žačka tanečního oboru Eliška
Kolbingerová:
„Opět k nám zavítala velká inspirace z taneční konzervatoře. Díky této
návštěvě jsme měli možnost vyzkoušet nové pohyby a obohatit se skvělým
zážitkem. Dostali jsme příležitost naučit se například zábavné rozcvičovací
cviky, jiné přístupy k tanci a samozřejmě nechyběly ani cenné rady, které nás
posunuly dál (jako každá zkušenost s tanečním oborem). Nejvíce nás bavil
tanec s doprovodem živé hudby. Vše nám přineslo obrovskou motivaci
a podporu, za což jsme velmi vděční. A už se nemůžeme dočkat dalšího
setkání!“
Je evidentní, že kontakt s konzervatoří
a profesionálním prostředím je pro žáky
velmi inspirující . Díky těmto akcím se
současný tanec dostává do podvědomí
i širší veřejnosti. Rádi bychom tímto
poděkovali paní Haně Galiové, která
každoročně návštěvu z konzervatoře
organizačně zajišťuje. Snad se nám
taková krásná setkání budou dařit
i v příštích letech.
Natálie Matysková

W. A. Mozart – rakouský skladatel / 1756- 1791 /
Mladý Mozart se vsadil se svým učitelem Haydnem, že napíše takovou skladbu
pro klavír, kterou mistr určitě nezahraje. „A ty ji zahraješ?“ zeptal se Haydn.
„Samozřejmě,“ řekl malý klavírista sebevědomě. Vzal notový papír a čtvrt
hodiny na něm psal noty. Pak jej podal Haydnovi, který se hned posadil ke
klavíru. Po lehkém začátku se s chutí pustil do rychlé pasáže, při níž se obě ruce
rozeběhly od středu klávesnice až k jejím koncům.
„Co je tohle?!“ podivil se, když měl najednou zahrát notu uprostřed klávesnice,
zatím co obě ruce měl natažené na koncích klavíru. „Tuhle notu přece nejde
zahrát?!“
Mozart se pouze usmál, vyměnil si s ním místo u klavíru, zvládl úspěšně dlouhou
pasáž a nehratelnou notu uprostřed klávesnice zahrál – nosem.

L. van Beethoven – německý skladatel / 1770 – 1827 /
Na programu jednoho symfonického orchestru byla známá Beethovenova
předehra Leonora, která se vyznačuje dvěma vrcholy, na které navazuje sólově
trubka za jevištěm.
Orchestr dospěl k prvnímu vyvrcholení, utichl, ale hlas trubky se neozval.
Navztekaný dirigent pokračoval ve skladbě až k druhému místu – a opět ticho.
Po skončení předehry vyběhl zuřící dirigent za jeviště vynadat zapomnětlivému
hudebníkovi. Ke svému velkému údivu spatřil požárníky, kteří drželi hráče na
trubku.
„Neblbněte, člověče!“ rozčiloval se jeden z požárníků na nešťastného
hudebníka. „Copak vám přeskočilo v hlavě? Tady se hraje koncert a vy si tu
chcete troubit!!“

R. Schumann – německý skladatel /1810 – 1856 /
Na večírku k poctě nizozemského krále byla manželka Roberta Schumanna,
vynikající klavírní virtuoska vyzvána, aby něco zahrála na klavír. Hudební
umělkyně vystoupila a zatím co přednášela brilantní skladbu, její muž stál v rohu
salónu a pozoroval vznešenou společnost.
Po vystoupení byl Schumann představen nizozemskému králi, který byl
upozorněn na to, že to je manžel potleskem právě odměněné klavíristky. Král
zahájil rozhovor:
„A co vy, zajímáte se taky o hudbu?“

W. R. Wagner – německý skladatel / 1813 – 1883 /
Půl století po mistrově smrti navštívil hudební školu v jednom městě detektiv.
Vyhledal ředitele a hned přešel k věci.“
„Promiňte, že vás obtěžuji. Doufám však, že mi poskytnete veškeré informace!“
Ředitel se podivil:
„Jaké informace? A kdo vlastně jste, pane?“
Detektiv vytáhl odznak, ukázal ho překvapenému řediteli a polohlasně mu
svěřoval:
„Víte, to je tak: vaši sousedé nás upozornili na to, že tady u vás někdo morduje
nějakého Vágnera, tak mě sem šéf posílá, abych to vyšetřil!“
Inspirováno knihou
S. V . Klímy
„Muzikantské historky“
Marta Moravcová

J. Choura

Základem výuky paní učitelky Jany Veselé a pana učitele Jana Choury je práce
ve výtvarných ateliérech. Někdy je ale zapotřebí toto naše území opustit a podívat
se, jaké události probíhají ve světě umění. Řadu let se snažíme žákům ukázat, že
umělec by měl nejen tvořit, ale také by se měl orientovat v umělecké práci jiných
autorů. Mohou tak hledat nejen inspiraci v dílech často uznávaných osobností, ale
také se teoreticky vzdělávat a rozšiřovat si své dosavadní znalosti. Z naší zkušenosti
víme, že právě přímé setkání s díly konkrétního autora zanechává vzpomínku
nejsilnější. Oba ateliéry tak cestují na zajímavé výstavy především do pražských
galerií. Tam se konají ty nejvýznamnější akce a nejinak tomu bylo i v uplynulém
pololetí.
Vybíráme dvě výstavy, o kterých chceme informovat. První byla výstava švýcarského
sochaře a malíře Alberta Giacomettiho ve Veletržním paláci a druhou pak výstava
akademického malíře Michaela Rittsteina v Jízdárně Pražského hradu. Určitě nemá
cenu vypisovat životopisná fakta o těchto umělcích, spíš se pokusíme shrnout, co obě
výstavy poskytly našim studentům.
Výstava věnovaná A. Giacomettimu ukazovala autorovu tvorbu malířskou
a sochařskou. Na plátnech zobrazoval často své modely v ateliéru. Vzhledem k tomu,
že modeloval s oblibou hlavy, bylo k vidění pohromadě několik portrétů provedených
jako malby i jako plastiky. Celá výstava byla velice vkusně nainstalována a součástí
expozice byla i malá dílna. Přípravné kresby, návrhy a modely plastik pomohly
studentům vnímat způsob uvažování autora při práci. Součástí výstavy byl
i dokumentární film ze života sochaře.
Žáci také viděli retrospektivní výstavu kreseb a maleb Michaela Rittsteina s názvem
Na vlnách. Pozorovali vývoj od méně barevných pláten zaměřených na sociální
témata k obrazům pestrým, kde inspirací jsou především daleké cesty do exotických
zemí. Studenti si všímali i techniky malby. Zatímco na počátku malíř zobrazoval
náměty poměrně realisticky, s postupem času docházelo k uvolnění malby a k nánosu
silných vrstev barev a pryskyřic.
V samostatném prostoru bylo vystaveno 600 kreseb, které vznikají podle slov autora
při každodenních situacích. Rychlé skici provedené několika tahy zachycují především
figurální náměty. Jsme rádi, že se pořád ještě najde dostatek studentů, kteří mají
zájem o výtvarné umění a chtějí si rozšířit své vědomosti. My učitelé se jim snažíme
na této jejich cestě za poznáním co nejvíce pomoci.
Jana Veselá, Jan Choura

STRACH
Strach je součástí našeho života. Zažívá ho naprosto každý. Strach má vliv na náš
každodenní život.
Každý se ale může bát něčeho jiného, někdo se děsí pavouků, jiný hadů. Nemusí to
být jen hmotné věci. Člověk může mít strach ze strachu.
Můžete se obávat pádu dolů. Nemyslím tím, že spadnete a třeba si zlomíte nohu a
lidi kolem na vás civí a říkají si, co nebo kdo to sakra je. Máte strach, že něco zkazíte,
že někoho zklamete a nesplníte jeho očekávání. Někdy jsme v situaci, že máme
strach, že všechno na světě ztratíme.
Strach je tu vždycky, všude! I když zrovna jdete překrásnou uličkou plnou květin a
vůní, tak vždy za vámi strach nenápadně půjde, i když vidět není.
Adéla Mohauptová
Zhlédnout film a doprovodit k bytu.
Dát cudný polibek do koutku rtů.
Pak za zády nechat bušící srdce,
Ohlédnout se a zamávat.
Zhlédnout film a doprovodit k bytu.
City si tiše vyznávat.
Odejít s myšlenkami v jiném světě.
Zhlédnout film a doprovodit domů.
Na okamžik být v jiném světě.
Ráno vstávat s hloupým úsměvem na rtech a rozcuchanýma vlasama.
Zhlédnout film. Doma. Sama.

Řekl mi
A já jsem taky něco řekla
Řekli jsme si
Říkal mi tak divný věci
Stejně jsem ho poslouchala

Propletený osudy
Dvě popletený děti
Sotva pozdravit umí
A chtějí se bavit.
Existenční krize.
Osobní zkrat.
Náhlá husí kůže.
Zhasínám. Chci spát.

Petra Vališová

PŘEKVAPENÍ
I když jsem si od mala přála být překvapována, dnes raději překvapuji lidi
okolo mě. Nejvíc mám tuto činnost spojenou se svými prarodiči.
Překvapována jsem bývala dědečkem, za to naopak jsem překvapovala
a překvapuji babičku. Děda mě vždy zásoboval dárky. Byl to takový ,,hlavní
rozmazlovač” z naší rodiny. Mě ale nejvíc bavilo, když jsme
společně se slovy: ,,Pojď, ukážu Ti překvapení!”, jeli třeba na pole nebo
na louku. Někdy mě naučil pouštět draka, jindy například sbírat
a rozeznávat houby. Moc ráda na to vzpomínám. Babičku většinou
překvapilo to,
jak jsem po takovém výletu s dědou byla špinavá. To děda nechtěl, a tak
jsme se vždycky po cestě stavili pro kytičku, aby byla babička překvapená
i z něčeho jiného. V březnu děda zemřel. Nesla jsem to hodně těžce, ale
rozhodla jsem se pokračovat v tom, co ho i jeho okolí dělalo šťastnými.
Zejména jsem se zaměřila na babičku. Například v říjnu slavila kulaté
narozeniny, a tak jsem ten den jela do školy dřívějším vlakem a stejně jako
děda jsem se stavila pro růže. Tenkrát jsem pochopila, co na tom děda viděl.
Měl rád tu upřímnou radost lidí, které překvapil. A v tom
pokračuji i já. A pokaždé si při tom vzpomenu na dědu a na to, jak ze mě má
tam nahoře možná radost. Text vznikl v rámci češtinářské olympiády
na téma: ,,Tomu říkám překvapení”.
Janča Suchanová

Milí příznivci zpívajících dětí,
nastal kulatý rok 2020 a s ním přišel i čas na oslavy dětského sborového zpěvu, který
má v Litoměřicích nevídanou oblibu. Dětský pěvecký sbor Hlásek zahájil svoji činnost
v roce 1960 a započal tak dětskou sborovou tradici, která se šíří městem dodnes.
Osobně si myslím, že poslouchat dětský sborový zpěv je jeden z nejhezčích zážitků,
proto jsme se rozhodli pojmout letošní výročí jako velkolepou oslavu dětských
„hlásků“. Oslovili jsme sbormistry zdejších sborů a další osobnosti, které spojili svůj
život s Hláskem, a pozvali je ke spolupráci. Výsledkem bude festival plný radostného
zpěvu. V závěru koncertu vystoupí sbor složený z bývalých členů, kteří si společně
zazpívají pod vedením bývalých sbormistrů. Celý koncert proběhne v sobotu 25. 4.
2020 od 15:00 v prostorách KKC Litoměřice a vstupenky je možné rezervovat na
serveru mkz-ltm.cz. Patříte-li k bývalým členům a máte chuť si zazpívat, tak prosím
zašlete mail na adresu hlasek60@seznam.cz, z něhož Vám pak přijdou bližší
informace. Věřím, že důstojně oslavíme úctyhodných 60 let a vytvoříme tak zážitek,
na který jen tak nezapomeneme .
Jakub Kacar

