
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé ZUŠ 

 

 Již téměř dva roky ovlivňuje naše životy COVID-19 a s ním spojená nařízení a 

omezení. Porozumění, láska, tolerance a vstřícnost lidí někam zmizela a převládá zloba, 

nenávist, potřeba ostatním lidem kolem sebe nesmyslně znepříjemňovat životy. Kultura vzala 

téměř za své, koncerty a výstavy se opět přesunuly do online prostředí a společnost je emočně 

na dně.  

 Všichni se v naší škole snažíme ze všech sil dělat svou práci, jak nejlépe to jde a jak 

nám doba dovolí. Vím, že nejen učitelé, ale i žáci a rodiče jsou ze všeho kolem unavení. Proto 

bych byla ráda, abychom se v tomto krásném adventním a vánočním čase zamysleli, zda není 

ten pravý čas vrátit zpět do našich životů lásku, porozumění, přátelství, empatii a těšit se 

z maličkostí, které náš život dělají hezčí.  

 Věřím, že se situace bude postupně zlepšovat a mi se budeme moci opět setkat na 

nějakém koncertě, výstavě či jiné akci, které s velkou radostí ZUŠ Strakonice bude pořádat. 

  

 Přeji vám všem klidné a pokojné svátky vánoční a v novém roce hlavně hodně zdraví, 

štěstí, lásky a porozumění.  

  

       Martina Spišská, ředitelka ZUŠ Strakonice 

 

Úvodní slovo ředitelky školy 

podzim – zima 2021 

Zpravodaj 

Umělecké  

Školy 

Základní umělecká škola 

Strakonice 
Kochana z Prachové 263, 386 01 Strakonice 

tel. 383 332 166,  
e-mail: zus-strakonice@cmail.cz 

 

 

Školní časopis pro žáky, rodiče a příznivce  

ZUŠ Strakonice 

Hudební obor 

Výtvarný obor 

Literárně dramatický obor 

Taneční obor 
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Kytarové oddělení 

 Vážení kytaroví přátelé, 

blíží se konec roku a krásné dlouhé vánoční 

prázdniny. Jistě budete mít v tom krásném 

čase spoustu zábavy s rodinou i s dárky, 

přesto jsem si řekl, že možná se najde 

okénko, které budete chtít vyplnit něčím 

jiným. A právě proto se teď spolu 

poohlédneme po tom, co nám kytarový svět 

v letošním roce nabídl, co krásného, nebo 

zajímavého si můžeme poslechnout.  

 Je toho mnoho, co kytaristé v roce 

2021 natočili, měli trochu více času než 

jindy, i když vůbec netuším z jakého důvodu 

:-) Představím vám ve stručnosti tři alba, 

která stojí za poslech a vybírat budeme jen z 

našich domácích vod. 

 První CD, které doporučím k 

poslechu je CD našeho největšího 

popularizátora klasické kytary, za což mu 

jistě zaslouží náš respekt a to Vladimíra 

Brabce. Jeho nejnovější CD Guitar Concerto 

Collection, obsahuje skladby napsané pro 

kytaru s doprovodem orchestru převážně          

z barokního období. Najdeme na něm však          

i nejoblíbenější Concierto de Aranjuez od 

Joaquima Rodriga. 

 Pro druhé CD si zajedeme o několik 

kilometrů dále a to na Slovensko. Tam se 

narodil velmi zajímavý hudební počin 

kytaristy Daniela Salontaye - Zaobraz. Toto 

album inspirovaly obrazy jeho otce, proto 

nepřekvapí, že hudba je trošku jiná, než jsme 

zvyklí. Uslyšíme malebné hudební plochy 

tvořeny různými zvuky i elektronickým 

programováním, nad kterými se vznáší 

Danielovy akustické kytary. Nádherná 

hudba, která vás vezme s sebou do jiného 

světa. 

 Třetí CD je dezertík pro naše mladé 

kytaristy, kteří mají rádi Nirvanu. Kytarista 

Tomáš Lukáč natočil covery písniček Curta 

Cobaina a jeho hlas nahradil kytarou. CD je 

laděno do jazzového hávu a doprovází jej trio 

ve složení piano, baskytara a bicí. 

 Eva Halgašová, žákyně čtvrtého 

ročníku kytarové třídy pan učitele Josefa 

Pelána, má v tomto školním roce, i přes 

složitou covidovou situaci, za sebou účast 

na soutěžích: 

 Krajské kolo v Českém Krumlově  

5. 11. 2021, ze kterého postoupila do 

republikového finále Brány v Brně a do 

republikového finále Zlaté struny v Plzni. 

Jelikož do poslední chvíle nebylo jisté, zda 

se tato soutěž bude konat, zúčastnila se Eva 

též Podbrdského oblastního kola Brány v 

Zaječově 7. 11. 2021. Dlužno ještě říci, že 

v obou soutěžích obsadila první místo s 

postupem do RF. 

 Prvním vyvrcholením její přípravy 

mělo být RF Brány v Brně 27. 11. 2021, 

bohužel účast jsme museli, na poslední 

chvíli odříct, jelikož Evu "dostihla" 

nemoc. 

 Uvidíme, zda se vykurýruje do 

3.12.2021, kdy by měla nahrávat svoje 

vystoupení na adventní koncert ZUŠ, který 

i letos, ze známých příčin, bude on-line 

vysílán na stránkách školy. 

 Držme jí palce, ať se brzy uzdraví, 

aby se mohla připravovat na další soutěže, 

které ji ještě v tomto školním roce čekají. 

            

                                                Josef Pelán 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L - BAND  Milí kytaristé a vlastně nejen vy, 

protože představená CD se jistě budou líbit 

nejen vám, ale třeba i houslistům, flétnistům, 

bubeníkům, maminkám, dědečkům.…a když 

je pustíte ježíškovi, až přijde, třeba dostanete 

o dárek více. :-)  

 Přeji vám krásné svátky a prázdniny. 

        Jiří Fryč 

 

26. 6. 2021 - Multižánrový festival - 

Letní kino Strakonice 

18. 9. 2021 - Koncert k 30. výročí 

založení Nektarky 

23. 10. 2021 – 90. výročí  

ZŠ F. L. Čelakovského 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 Žákyně Karolína Chromá a Jana 

Hrdinová mají před sebou přijímací 

talentové zkoušky na konzervatoř Plzeň 

obor : Klasický zpěv. Karolína Chromá se v 

posledním ročníku pěvecké soutěže ZUŠ 

umístila na 1. místě okresního kola a 

postoupila do kola krajského, kde se 

umístila taktéž na 1. místě. 

    Václava Šariská 

 

Pěvecké oddělení 

Smyčcové oddělení 

 Letošní rok 2020/2021 příliš nepřál 

veřejným koncertům a mnohá vystupování 

z důvodu pandemie byla a stále jsou omezená.          

I přesto se našel způsob, jak si to s dětmi alespoň 

z části vynahradit a tak se nahrávalo a hrálo se pro 

lidi takzvaně za kamerou. Přineslo to také nové 

zkušenosti, jak se vypořádat s distanční hrou za 

počítačem nebo s prezenční hrou v rouškách, ale 

nakonec všechno zlé je pro něco dobré a tak dětem 

a rodičům vzniklo pár videovzpomínek jako 

náhrada za živé koncerty.  

 Musím říci, že samotné nahrávání bylo pro 

děti v této pro umění nelehké době velkou motivací 

a nahrávání si užívaly skoro tak, jakoby hrály před 

lidmi doopravdy. Po rozvolnění si někteří 

dudáčkové zahrály i na některé otevřené akci – 

např. v letním kině ve Strakonicích na konci 

června (viz foto), starší žákyně si užily i letní kurzy 

s Orchestrem lidových nástrojů ve Spáleném 

Poříčí, s orchestrem vyrazily také na festival do 

Karlových Varů a společně jsme si zahráli také na 

Mezinárodním folklorním festivalu v Písku na 

konci srpna.  

 Se všemi dětmi z mé houslovo-dudácké 

třídy nyní nahráváme koledy na třídní vánoční 

přehrávku a děti jsou moc šikovné. Dudácká 

muzika se začala zase pěkně sehrávat od září a nyní 

máme za sebou nahrávání na Adventní koncert 

školy a připravujeme se na soutěž, která nás čeká 

v dubnu 2022. Držte nám palce. 

        Mgr. Julie Vlčková 

učitelka hry na housle a dudy a Dudácké muziky 

Výtvarný obor 

obor  Vybrané práce žáků výtvarného 

oboru byly vystaveny v prostorách 

tvrze v Mladějovicích, kde se konala 3. 

listopadu 2021 akce spojená s 

představením projektu „Rekonstrukce 

tvrze Mladějovice“. Děti měly možnost 

vystavovat své obrázky, keramiku a 

objekty z papíru v krásných 

opravených prostorách pozdně gotické 

tvrze. 

 Na začátku prosince děti přispěly 

několika svými obrázky na online 

adventní koncert pro seniory, který je k 

vidění na YouTube ZUŠ Strakonice. 

  

 Obrázky převážně s adventní 

tématikou, které nakreslili a namalovali 

žáci výtvarného oboru, budou k vidění 

na adventním online koncertu od 19. 

prosince 2021. Děti se prostřednictvím 

svých obrázků snažily navodit tu 

pravou předvánoční atmosféru. 

 

 

 

 Krásné svátky a hodně zdraví, 

     

           Pavla Luhanová 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní festival Mene Tekel 2021 - 

multidisciplinární festival proti totalitě - Cesty 

ke svobodě - byl úspěšný pro žákyně  

Mgr. Ivany Schwarzové - 

1. místo - Beáta Žahourová  

2. místo - Tereza Kojanová 

Zvláštní cena poroty - Markéta Králová  

Zvláštní cena poroty - Kateřina Kadlecová, 

Sabina Pašavová  

 

Gratulujeme ! 

 

Vernisáž - Praha - Novoměstská radnice 

 

Zvláštní cena - Sabina Pašavová 

2. místo - Tereza Kojanová 

1. místo - Beata Žahourová 

49. ročník Mezinárodní dětské výtvarné 

výstavy Lidice byl velmi úspěšný pro žáky 

Mgr. Ivany Schwarzové. Téma - ROBOTI ... 

4 medaile - Richard Sámel - kresba  

Alice Kovářová - grafika  

Kristýna Králová - prostorová tvorba  

Markéta Králová - prostorová tvorba  

21 čestných uznání  

Gratulujeme! 

 

Kristýna Králová - medaile 

Richard Sámel - medaile 

Zvláštní cena poroty - Markéta Králová 

Alice Kovářová - 

medaile 

Markéta Králová - 

medaile 

Úspěchy výtvarníků 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII. ročník výtvarné soutěže  

" ZVÍŘE NENÍ VĚC"  

se stal úspěšný pro žáky Mgr. Ivany Schwarzové  

Zúčastnilo se 27 škol 

odborná porota vybírala z 522 prací 

ZUŠ - předškolní kat. - 3. místo - David Smola 

ZUŠ - I. kat. 2. místo - Linda Josefusová 

ZUŠ - II. kat. 1. místo - Adéla Pašavová 

ZUŠ - IV. kat. 1. místo - Vendula Zdráhalová 

Čestné uznání - Vendula Čampulková 

Gratulujeme ! 

https://www.hankuv-dum.cz/zvire-neni-vec-2021 

 

1. místo - Vendula Zdráhalová 

2. místo - Linda Josefusová 

1. místo - Adéla Pašavová 

Vendula Čampulková - Čestné uznání 3. místo - David Smola 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hankuv-dum.cz%2Fzvire-neni-vec-2021%3Ffbclid%3DIwAR3bWIE7oPhiIxOqTUf7gTtC7ZeOw53VUX4AiY0lxN-nL6V3zhroTyIcMWY&h=AT2mVWhuzIkrClPPVGX-rekqBSRalzUnAPhk_la2BAtcdSzhjj4gRMToOiExa6AJKRsjAMJxvWpSajYu2LRDPFHo8eUNJq2NtBZ4eLi3PvswY4a-mkBVVTXP-g8Lj7VnM8Wv&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1JE9-8mh9KjNpPqP21OSm9xKObrL-RcyQxGlKn15zJGRuYZvFeTmV_UF71vyQ2-JS127WpKcHnkFa_r6JhuBGLfqL8EWjzOFs3ohIWyIf2_iTQqq3ffJNFnGuKFHq1WB4ESsX8m6orH3L7LJVLSl5r1-tFPpuD_7tLMnTfMlEHwaPKFQVW2HlKtCl_LOyWLAPCXfE__Ba5DdDu7uE


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMERIKY, jsou to výtvory, které vznikaly v době loňské online výuky a částečně vzniklé či 

dotvořené nyní pro ZUŠkoviny. 

 

Krásné a klidné vánoce Ivan Křešnička 

 

 Děda z města 
měl rád těsta. 
Rozvázala se mu tkanička,  
spadl do toho těstíčka, 
ten těstem předávkovaný děda z města.  
 

Hubert Hauser 
 
 
Jeden mladý chlapec z Řecka 
zpívá jako Václav Neckář. 
Není to ale žádný staroušek, 
je čiperný jako koloušek, 
ten nadějný zpěvák z Řecka.  
 

Nela Majerová 
 
 
Jedna žena z Prahy 
měla ráda vrahy. 
Hned jak vraha potkala, 
tak se za něj provdala, 
ta nebožka z Prahy. 
 

       Mikuláš Smetana 

Literárně dramatický obor 

Jeden mladý chlapec z Řecka 
zpívá jako Václav Neckář. 
Není to ale žádný staroušek, 
je čiperný jako koloušek, 
ten nadějný zpěvák z Řecka.  
 

Nela Majerová 
 
 
Jedna žena z Prahy 
měla ráda vrahy. 
Hned jak vraha potkala, 
tak se za něj provdala, 
ta nebožka z Prahy. 
 

       Mikuláš Smetana 

Jedna žena z Prahy 
měla ráda vrahy. 
Hned jak vraha potkala, 
tak se za něj provdala, 
ta nebožka z Prahy. 
 

       Mikuláš Smetana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klidné a pohodové svátky vánoční 

a do nového roku 2022 

hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a porozumění 

přejí zaměstnanci ZUŠ Strakonice 


