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Vážení rodiče, přátelé, milí žáci,
dovolte, abych vás jako čtenáře tohoto občasníku co nejsrdečněji
pozdravil. Při psaní tohoto úvodníku již venku poletují vločky a
pomalu a jistě se k nám blíží doba Adventu, na který se těší děti, a
věřím, že i my dospělí. Rád bych vás jménem vedení školy po roce
informoval o uplynulém období, ale také o tom, co nás čeká.
Celý rok probíhal opět ve znamení nejrůznějších koncertů,
vystoupení, výstav a vernisáží. Žáci obou oborů se aktivně zapojili do
soutěží vyhlášených MŠMT. V letošním roce to byla hra na dechové
nástroje, kde naši ZUŠku reprezentovalo celkem 12 soutěžících ve hře
na zobcovou flétnu, klarinet, trubku a tenor. Chtěl bych moc
poděkovat všem pedagogům a korepetitorům za výbornou přípravu,
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kterou žákům věnovali. Mimořádnou úroveň potvrdil také výtvarný
Jak motivovat děti ke cvičení a obor pod vedením Mgr. Kateřiny Zelenkové, který nás reprezentoval
nezbláznit se z toho
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nejen u nás doma v Čechách, ale i v zahraničí (podrobně se o tom
dočtete uvnitř občasníku).
Deset otázek pro Lanu Genz 3
V měsících lednu a únoru proběhla generální rekonstrukce
Výtvarka má za sebou úspěšnou
sklepních prostor, kde proběhla sanace zdiva, odvlhčení, bylo
sezónu 4
instalováno osvětlení a zaveden elektrický proud do všech místností.
V měsíci březnu provedla firma BNM z Prahy akustickou úpravu
koncertního sálu, takže zvuk pro nás i posluchače je určitě
příjemnější. Velkou událostí se stala instalace nového koncertního
křídla zn. Bechstein-Hoffman, které jsme si byli vybrat přímo ve
firmě sídlící v Hradci Králové. Samotné křídlo nám bylo doručeno a
instalováno poslední den školy, 29. 6. 2018, a původní křídlo jsme
v ten samý den přestěhovali na naši pobočku do Koryčan. Pokud sečtu
náklady v tomto odstavci, tak vězte, že se vyšplhaly na rovný 1 000
000,- Kč. Chtěl bych tímto velmi poděkovat vedení obce Zdounky
v čele se starostou Ing. Martinem Drkulou a paní místostarostkou Ing.
Janou Raczovou za veškerou pomoc a podporu, kterou naší škole
poskytli. Dále bych chtěl poděkovat paní starostce města Koryčany
Ing. Haně Jamborové a místostarostovi Lubomíru Daníčkovi za pomoc
a organizaci sanace sklepa a instalaci nových bezpečnostních dveří
s videotelefonem na pobočce naší ZUŠ v Koryčanech.
Co se týče měsíců dubna, května a června, patřilo tohle období
jako vždy k nejnáročnějším. Naše ZUŠ se opět zapojila do celostátního
happeningu ZUŠopen 2018, dechový orchestr pod vedením Mgr. art.
J. Horvátha prožil krásné soustředění na Sokolovně v Roštíně a
vystoupil na festivalech v Hulíně, Strážnici a Zdounkách. Příjemným
osvěžením bylo také vystupování akordeonového souboru pod
vedením Šárky Jablunkové, který se prezentoval na vystoupení
v Kroměříži, Cetechovicích, Soběsukách a Hulíně. Velmi pěkným
zážitkem byly výlety hudebního a výtvarného oboru.
:: pokračování na str. 2 ::
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:: dokončení Úvodníku ředitele z předchozí strany ::

Naši mladí muzikanti vyrazili tentokrát za Bohuslavem Martinů do Poličky a za Bedřichem Smetanou do
Litomyšle. Výtvarníci zamířili naopak na jižní stranu – na Pálavu, kde navštívili archeopark v Pavlově,
Lednicko-Valtický areál a zámek v Lednici.
Mimořádnou událostí bylo vystoupení světoznámé chorvatské klavíristky Lany Genc u příležitosti Dne
kostelů, které jsme pořádali společně se ZUŠ Kyjov a farností Koryčany v chrámu sv. Vavřince v Koryčanech.
Tato vynikající klavíristka nám poté u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky odehrála
nezapomenutelný recitál na ZUŠ ve Zdounkách a uvedla tak oficiálně do provozu nové koncertní křídlo.
A co nás čeká letos? Opět toho bude hodně. Letošní soutěže jsou zaměřeny na komorní hru dechových
nástrojů, reprezentovat nás budou hráči na akordeon, EKN a žáci výtvarného oboru. Naše škola bude
pořádat v měsíci březnu okresní přehlídku ve hře na akordeon. Po třech letech nás v dubnu čeká oblíbený
hudební pořad „Hraje celá rodina“, v měsíci květnu projekt Malý velký filharmonik a samozřejmě celostátní
happening ZUŠopen 2019. Také nás čekají ještě nějaké rekonstrukce a úpravy, ale nebudu předbíhat….
Závěrem dovolte, abych vám všem jménem všech zaměstnanců ZUŠ popřál klidné prožití adventu a
celých vánočních svátků a v nadcházejícím roce 2019 hodně zdraví, dobré nálady a spokojenosti a opět se
budu těšit na setkání s vámi při dalších akcích školy.
MgA. Norbert Svačina, Ph.D., ředitel školy

Jak motivovat děti ke cvičení a nezbláznit se z toho
Cvičení na nástroj je pracné. Je to běh na dlouhou trať a je
potřeba vytrvat. Hraní na hudební nástroj by ale mělo být v životě
každého člověka především radostí. Jak to tedy zařídit, aby i to
naše dítko chodilo do hudebky rádo a dělalo pokroky?
I když se to neposlouchá moc dobře, pedagogové zuškových dětí
se vesměs shodují na tom, že úspěch nebo neúspěch toho, jak
dobře děti hrají na hudební nástroj, z velké míry závisí na tom, jak
probíhá jejich domácí příprava. Pokud mají děti podporu a rodiče,
kteří na ně pravidelně dohlížejí, dělají znatelné pokroky. Zpravidla
taky hrají náročnější, ale i krásnější skladby, což je samozřejmě
žene kupředu. Některé výjimečné děti mohou mít tak silnou touhu
umět hrát či zpívat, že si svou domácí přípravu zvládají řídit samy.
Pokud se ale tohle u vás doma neděje, patříte k naprosté většině
rodičů a potřebujete své dítko čas od času ke hraní motivovat.
Jak na to?
1. Zahrajte na emoce a polechtejte dětské ego: „Blíží se
oslava dědečkových narozenin, nejkrásnější dárek by
mohla tahle nová skladba, nikdo z naší rodiny tak pěkně
hrát neumí….“
2. Něco za něco aneb odměna je mocná zbraň: kapesné (za každý odcvičený den 5Kč…); sladká
odměna (víkendová návštěva oblíbené cukrárny za pilně odcvičený týden); něco pro malé
parádnice(vymyslíte jistě sami); odměna pro chlapy: ukázka motoru v autě, společná návštěva
motokár…nebo třeba pěkný motýlek či kravata na vystoupení
3. Elektronika, aneb když to nejde jinak: za daný odcvičený čas, stejně dlouho strávený čas před
obrazovkou oblíbeného přístroje.
Při vymýšlení pozitivních motivačních spouštěčů dejte pozor na to, abyste dodrželi, co slíbíte. Pokud
nepůjdete příkladem, děti nebudou vašim slibům přikládat patřičnou váhu, a pak stejně cvičit nebudou. Je
nesmírně důležité mít jasně stanovená pravidla hry a pak je dodržovat na obou stranách. A hlavně vytrvat!
Podle Evy Suchánkové zpracovala Monika Selucká

strana 3

OBČASNÍK ZUŠ

10 otázek pro LANU GENZ
Charizmatickou brunetku, díky které si na naší ZUŠce můžete skvěle procvičit angličtinu, už patrně znáte. Děti se s ní
setkávají na obou budovách naší školy a často ji zde také slyší cvičit. To může samo o sobě velmi inspirovat, vždyť denně
prosedí za klavírem minimálně 5 hodin. O její cestě za hudbou jsme si povídali jedno dopoledne v naší škole poté, co
dozněly poslední tóny Variací na Corelliho téma Sergeje Rachmaninova.
1. Lano, živíš se jako profesionální klavíristka, byla tvá cesta k hudbě přímá? Kdo tě k hudbě a ke klavíru přivedl?
Začala jsem hrát poměrně pozdě. Nevyrůstala jsem totiž v hudební rodině. Vytrvale jsem celý jeden rok prosila
maminku, aby mě přihlásila do hudební školy, a to se mi splnilo až v 8 letech. Potom už byla moje cesta přímá. Už
kolem 12. a 13. roku jsem svá studia brala opravdu vážně a v 15letech jsem už pevně věděla, že chci hrát
profesionálně na klavír. Jako 17letá studentka jsem jela poprvé do Japonska se svým klavírním recitálem a
vybudovala si tam svoje publikum. Po studiích na konzervatoři následovalo studium na univerzitě a několik
zahraničních studií, především ve Vídni a Itálii. Následně jsem koncertovala po celé Evropě (především v Rusku,
Holandsku, Bulharsku, Německu, Francii a České republice) a také v USA.
2. To znamená, že ti nikdo doma se cvičením nepomáhal, žes cvičila úplně sama? Ano, přesně tak. Měla jsem jen ve
škole svoji paní učitelku. Od počátku to bylo čistě moje přání a já se do cvičení nemusela nutit, cvičila jsem sama a
ráda. Nikdo mi moje cvičení neřídil. Ani si nepamatuju, že by někdy přišly nějaké krize a já bych chtěla s klavírem
skončit. Prostě ve mně byla velká touha umět hrát výborně na klavír.
3. Kdyby ses nestala klavíristkou, čím bys byla?
Myslím, že bych stejně hledala nějakou uměleckou profesi. Mám několik životních vášní – miluji beletrii nebo
filmovou režii, ale možná bych byla veterinářkou, protože mám ráda zvířata. Kromě toho jsem bývala dobrá
v matematice, tak bych možná někde vyučovala matematiku, co já vím…
4. Jak se ti daří překonávat trému při vystoupeních?
Někdy nejsem nervózní vůbec, někdy trochu. Jednou jsem se ptala svého přítele-pianisty na to, jak se zbavit trémy,
a on mi odpověděl, že je to prosté. Je to jako skočit do studené vody: prostě nepřemýšlet a skočit. Moje tréma je
zpravidla na začátku vystoupení prvních pár minut, pak ale odezní a do konce koncertu už většinou nepřichází. Ale
je pravda, že se musím umět zkoncentrovat na to, co chci právě hrát, zcela se do hudby ponořit a stále poslouchat
intenzívně, co hraji, a pak nemám čas ani myšlenky na trému. Takže je to asi o tom, jak umím zacílit moji pozornost
na to, co právě hraju.
5. Máš nějaké hudební vzory?
Ano, samozřejmě, několik. Vladimír
Horowitz je interpret, kterého bezmezně
obdivuju, mám ráda také dochované
nahrávky
Sergeje Rachmaninova
a
kanadského klavíru Glenna Gouldu.
6. Která skladba tě uchvátila natolik, žes
věděla, že hudbu ke svému životu
potřebuješ?má za sebou úspěšnou sezónu
Výtvarka
Určitě to bylo, když mi bylo 16 a poprvé
jsem
slyšela Mahlerovu
5.symfonii.
Byl to
V minulém
školním roce
se žáci výtvarného
oboru zúčastnili hned šesti výtvarných soutěží.
tak
silný
duchovní
prožitek
hudby,
že
jsem
Nelenili jsme a první výtvarné práce opustily naši školu hned na konci října. Cestovaly až do daleké
Makedonie,
kdežesehudba
chystal
již cesta.
41. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy "13. listopad".
jasně věděla,
je moje
Jelikož
se
jednalo
o
soutěž
velkých
7. Kdo je tvůj nejoblíbenější skladatel?rozměrů, kam zasílali výtvarná díla učitelé ze všech států Evropy,
neočekávali jsme v tak obrovské konkurenci nějaký úspěch. O to velkolepější radost nám udělala
Určitě je to Beethoven, jeho skladby mě naplňují neskonalým obdivem, ale nejraději hraju Chopina a Rachmaninova
zpráva, která k nám dorazila na začátku adventní doby. Naše žačka Věra Machálková ze Zborovic 1.
samozřejmě
také. Toho
v mém podání
slýchátesenejčastěji.
místo!
Úspěch téměř
neuvěřitelný,
o kterém
každému učiteli může jen zdát. Dmula jsem se
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8. Naše malé žáčky by jistě zajímalo, co kromě klavíru máš uprostřed všedních dní ráda.
Mám ráda italskou a indickou kuchyni, hlavně těstoviny s rajčatovou omáčkou, olivový olej a podobně. Jsem
vegetariánka už mnoho let a spolu s tím souvisí také má láska k józe. Tu prostě ke svému životu potřebuju. Je to
kromě klavíru druhá neméně důležitá součást mého života.
9. A co tvé plány do budoucna?
Nejsem člověk, který by plánoval. Spíš se snažím mít stále nějakou vizi a za tou jít co nejpřímější cestou. Je to důležité
pro překonávání těžkostí, se kterými se člověk na cestě setkává.
10. Jaká je tedy tvoje vize?
Je to jednoduché: žít život naplněný hubou a jógou, to je můj život, moje vize.

Výtvarka má za sebou úspěšnou sezónu
V minulém školním roce se žáci výtvarného oboru zúčastnili pěti výtvarných
soutěží. Nelenili jsme a první výtvarné práce opustily naši školu již v listopadu.
Cestovaly až do Běloruského Minsku, kde se chystal již 6. ročník Mezinárodní
dětské výtvarné výstavy "Přátelí se děti na celé planetě". Jednalo se o soutěž
velkých rozměrů. Do soutěže bylo zasláno 7000 výtvarných prací od žáků z 22
zemí celého světa. Proto jsme v tak obrovské konkurenci ani neočekávali nějaký
velký úspěch. V březnu však do naší školy přišla velkolepá zpráva, která u nás
způsobila ještě velkolepější radost. Náš žák Adam Sokolínský získal v tak
obrovské konkurenci se svou výtvarnou prací „Liška“ 1. místo a Elen Olšinová
získala se svou výtvarnou práci „Detail motýlích křídel“ 3. místo!
Úspěch téměř neuvěřitelný, o kterém se každému učiteli může jen zdát. Dmula
jsem se pýchou, jak úžasné mám žáky, a celou mou osobu pohltila hrdost na to, že i v tak malinké vísce, jako jsou
Zdounky, mohou vzniknout výtvarné práce, které dokážou oslnit celý svět.
Školní rok se přehoupl do své druhé půle a již na jejím počátku jsme
zasílali výtvarné práce do další mezinárodní soutěže. „Lidice 2018“
byla tentokrát na téma Voda. Do soutěže bylo zasláno přes 20 000
výtvarných děl od dětí z celého světa. A i tentokrát jsme slavili
neméně překvapivý úspěch. Čestným uznáním byla ohodnocena
výtvarná díla „Chobotnice“ od Lucie Dundálkové a „Eskymák“ od
Adama Sokolínského. Nádhera! Takový obrovský mezinárodní
úspěch za jeden školní rok jsme opravdu nečekali.
Na konci dubna jsme zasílali výtvarné práce hned do dvou celostátních soutěží „Cestou dvou bratří“ a „Putování
s Cyrilem a Metodějem“. Jak již názvy napovídají, pro obě tyto soutěže byly stěžejní postavy naší historie, Cyril
a Metoděj. Ve výtvarné soutěži „Cestou dvou bratří“ jsme získali hned tři umístění do 20.- tého místa. 12. místo
obsadila se svým výtvarným dílem Nikol Gotrid, 13. místo obsadil Martin Svoboda a na 15. místě se umístil
se svým výtvarným dílem Tadeáš Prchal.
Uspěli jsme také v celostátní soutěži „Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem“, kde získal
Jakub Rozsypal ve své kategorii dokonce 1. místo.
Na konci školního roku 2017/2018 přišla do naší základní umělecké školy nabídka zúčastnit se
lokální výtvarné soutěže „Zdounecká včelka“ a podpořit tak tímto zdounecké Včelaře. Z naší
školy v soutěži uspěli tři naši žáci Eliška Suchánková obsadila 1. místo, 2. místo získal Tadeáš
Prchal a 3. místo obsadila Martina Zrnová.
Všem jmenovaným, kteří uspěli v minulém školním roce v nějaké výtvarné přehlídce či soutěži,
ale také všem ostatním žákům výtvarného oboru gratuluji. Myslím, si totiž, že na výstavě, která
probíhala na sklonku minulého školního roku, se mohli všichni přesvědčit, že do naší Základní
umělecké školy chodí rozvíjet svůj talent neskutečné množství dětí.
A když se k talentu přidá ještě odhodlání, píle, chuť do tvorby a chuť naučit se něco nového
a zdokonalovat se, pak i děti z malinkých Zdounek mohou ohromit svět.
Mgr. Kateřina Zelenková, vyučující VO

Krásné prožití
vánočních dnů
a vše nejlepší
v novém roce 2018!
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