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Vážení čtenáři,
rádá bych Vás spolecne se svymi
žáky požválá ná žáverecná predstávení LDO, která si žáhrájeme žácátkem cervná. S nejmensími detmi
žkousíme pásmo lidovych ríkádel
o žvírátkách s písnickámi Petrá
Skoumálá á Járomírá Nohávici.
S první skupinou stársích studentu
vymyslíme koláž básní á písní Jirího Sucheho á Jirího Slitrá. Jejich poežie je plná
nehy á surreálneho humoru.
S druhou skupinou stársích žkousíme hru Sirotcinec. Jde o áutorsky scenár
Veroniky Helánove. Odehrává se v blížke budoucnosti žátížene válkou á rásovym utlákem. Studenti si hru vybráli sámi. Režonuje totiž do žnácne míry
i s násí soucásností. Ukousli jsme si hodne velky krájíc, ále prácujeme usilovne
á s odváhou á snád se nám ho podárí ždolát. Nekládeme si mále cíle. Definováli
jsme si pro sebe, jáky by mel byt nás herecky ideál.
K cemu se po krucku približovát.
Zde jsou nektere predstávy mych žáku :
"Ideální herec - není ná nem požnát, že je herec, protože
je náprosto priroženy, trpelivy pri žkousení, umí improvižovát, žpívát á táncit, nesmí se stydet, má intelekt
á nebojí se udelát si že sebe legráci."
Proc byt hercem? - "Chtelá bych vsechno žnát á žážít,
chvíli byt táková, pák žás jiná - á herectví to umožnuje.
Mohu prekonávát svoje hránice, posouvát se dál, líbí se
mi potlesk i tremá."
Proc hercem nebyt ? - "Musí se ucit text, vecne nemájí
peníže á nikdo jim nepridá." A nejmensí Mártinká dodává : "Chci byt herecká,
protože je to hežky kroužek. Hrájeme hry ná honku á táky budeme vystupovát.
Velcí herci se ucí, co se má hrát v kroužku pro pokrocilejsí. To musí! Já si táky
pred spáním opákuju písnicky á básnicky, co se ucíme."
Ták tákhle to máme. Tákhle to u nás chodí. Prijďte se ná nás podívát!
Kateřina Francová, pedagog literárně-dramatického oboru

VÝTVARNÝ OBOR
V obou oddeleních vytvárneho oboru se káždorocne priprávuje
nekolik vybránych žáku k tálentovym žkouskám ná strední á vysoke
skoly vytvárneho smeru. Prestože pro príprávu není možne vyclenit
mimorádny cás, tákže probíhá v rámci bežne vyuky cele skupiny,
vysledky násich žáku u prijímácích žkousek jsou právidelne vyborne. Ná tech letosních ná SSUD Brno uspelá Anná Senková ž odd.
Kámily Hurník-Záchrle (átelier Nová mediá) á tri žákyne ž odd. Mirky Bráždove: Sárá Bednáríková (átelier Nová mediá), Simoná Dvoráková (átelier Design odevu) á Andreá Nováková (átelier Fotográfie). Velkym uspechem je prijetí Václává Pecy, studentá II. stupne VO
ž odd. M. Bráždove ná Fákultu vytvárnych umení VUT Brno á ná
Univeržitu T. Báti ve Zlíne, obor Gráficky design. V. Pecá táke vytvoril požvánku, plákát á kátálog k vystáve Možnosti otisku, jejichž tisk
sponžorsky venoválá jáko dár detem VO pání Veroniká Micová (mnohokrát dekujeme!).
Trádicní jární serii vystáv letos žáhájilá prehlídká žcelá netrádicní, á to vystává „Od perí k želí“, jejímiž áutory tentokrát
nejsou žáci skoly, ále jejich rodice á prárodice. Od roku 2013
se totiž v átelieru M. Bráždove schážejí káždych ctrnáct dní ná
tžv. Vytvárnych vecerech v rámci doplnkove cinnosti ZUS.
K tvorivym „máminkám“ postupne pribyly táke dve kolegyne
hudebního oboru á spolecne priprávily kolekci gráfiky, málby
á kerámiky s námety perí á želí. Vytvárne vecery pro dospele
jsou otevreny vsem, kterí májí chuť si vyžkouset álespon neco
málo ž toho, cím se denne žábyvájí deti á studenti VO ZUS.
Jeste pred vyrocními vystávámi obou oddelení – Možnosti
otisku v gálerii U Trí knížát ná Jánske ulici (M. Bráždová)
á Documentá v Mále královopolske gálerii ná Husitske ulici (K. Hurník-Záchrle), pribyly do vytvárneho oboru
nove vávríny žá multimediální dílá násich žáku. A to ne ledájáke! Ve filmove cesko-slovenske souteži Juniorfilm 2016 žískál Tomás Válek 1. cenu žá film Divociná á Mártin Sochorec
2. cenu žá ánimovánou etudu „Ctvero rocních období“. Obá filmy uspely
táke v žemskem kole souteže Zláte slunce, ktere se konálo tentokrát
v Brne, á spolecne s videoártem Káteriny Novákove (O nenormálním
hrnci) á Dáliborá Svobody (Divociná Koncert) postoupily do celostátního
kolá. Ze souteže ánimoványch filmu, vyhlásene ZUS ve Válásskem Mežirící, si ceny žá sve filmy odvežl i Tomás Nekut.
Tecku žá letosním skolním rokem jeste udelájí tri vystávy ábsolventu
I. i II. stupne obou oddelení, ktere se postupne vystrídájí v Málem sále
ZUS v prubehu kvetná á cervná.
K jejich návsteve vsechny už dnes srdecne žveme!
Miroslava Brázdová, pedagog výtvarného oboru
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ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
Dechove oddelení pátrí v ZUS V. Káprálove k nejpocetnejsím. Návstevuje ho více než 110 žáku. Vyucuje se
hrá ná žobcovou fletnu, hrá ná prícnou fletnu, trubku, sáxofon, klárinet á fágot. Ná skole již nekolik let
prácuje fletnovy soubor pod vedením Tomáse Vorálká, ktery uspesne reprežentuje skolu ná mnohá ákcích,
vytvárí spolecne projekty, do kterych jsou žápojeni nejen fletniste, ále i spolužáci ž literárne-drámátickeho
oboru, žpeváci, ci hráci ná jine nástroje. Pred nedávnem vžnikl tánecní orchestr pod vedením Jirího Klementá á clenství v nem pátrí meži oblíbene áktivity násich hrácu.
Trumpetiste že trídy Jáná Jirácká se bájecne rožehráli á žáhy se jim dostálo vyžnámnych ocenení. Ná letosní národní souteži v oboru komorní hry s preváhou dechovych nástroju se v krájskem kole ná predních
místech umístilo nekolik komorních souboru. Ve svych kátegoriích dve
triá žobcovych fleten že trídy Dágmár Kovárove žískálá 1. á 2. cenu.
Musicá minore že trídy Pávlá Feldmánná 2. cenu á jím tež vedená Musicá ornátivá vyhrálá 1. cenu. Kvárteto prícnych fleten Cávolo roso, pedágogicky vedene Terežou Tomáskovou, žískálo rovnež 1. cenu.
V celostátním kole národní souteže žískálá Musicá Ornátivá krásne
1. místo. Ná souteži Novohrádská fletná žískály náse fletnistky Káteriná Zborilová (ped. P. Feldmánn) á Lucie Pivonková (ped. T. Vorálek)
1. cenu, Tomándlovy Anette á Eližábeth (ped. P. Feldmánn) žískály
2. cenu á Emmá Vigner (ped. P. Feldmánn) žískálá 3. cenu.
Vsem uspesnym interpretum á jejich pedágogum bláhoprejeme á dekujeme žá vžornou reprežentáci skoly.
Helena Jankovská
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PŘEDSTAVUJEME VÁM NAŠE UČITELE
Je neuvěřitelné, že to bude téměř třicet let, co pedagogicky
působíte na výtvarném oboru Základní umělecké školy - tehdy ještě Lidové školy umění - v Králově Poli. Škola za tu dobu změnila název, změnila sídlo hudebního a literárně-dramatického oboru, ale výtvarný
obor, spolu s tanečním, má stále sídlo na Palackého třídě 146. A přece se mnohé změnilo, určitě vzrostla prestiž tohoto oboru. Těší Vás,
že působíte v Králově Poli?
S tím hrožnym císlem me tedy docelá desíte. Ale díky žá tu otážku – já totiž
v Králove Poli strávilá nejránejsí detství. Bydlelá jsem s rodici ná Husitske
ulici, náproti dnesní Krcme u sv. Václává. Pocháželá odtud celá vetev mojí
rodiny á byli to sámí vážení á verejne cinní „Krpoláci“. I když mne cesty
osudu privedly do ružnych míst, stejne jsem nákonec v Králove Poli odžilá
nejvetsí cást sveho životá – žvláste toho profesního. Ucebná vytvárneho oboru, stále plná novych á novych
vytvoru, kde se denne potkávám se svymi žáky, je pro mne místem žcelá mimorádneho vyžnámu…
Měnil se v průběhu let přístup Váš a Vašich žáků k výuce výtvarného oboru?
Sámožrejme, že áno, ták, ják se v proudu cásu mení vsechno, celá spolecnost. Po ukoncení studií brnenske
„Surky“ á už pri studiu vysoke skoly jsem nejdríve ucilá krátky cás ná Breclávsku, v Pohorelicích. Tehdy
jsem si myslelá, že stácí, když predám detem vsechno, co sámá umím – tedy žejmená technicky. Co á ják
kreslit, málovát. Dnes vím, že s tím nelže vystácit. Skutecne umení nespocívá v dovednosti ruky, v remesle,
ále rodí se v hláve, v myslení. A vytvárne dílo je sdelení, pro ktere je trebá nájít vhodny žpusob vyjádrení.
Moje role tedy tkví v tom, že svym žákum predložím co nejsirsí nábídku techto žpusobu, á to prostrednictvím cinností, ktere je náucí predevsím vytvárne premyslet.
Z výstav žáků vidíme, že jsou zaměřeny tematicky, řeší větší výtvarné projekty. Je to jistě náročnější na Vaši přípravu.
K projektove vyuce mne privedli metodická Dr. Háná Dvoráková á legendární Prof. Igor Zhor ž Pedágogicke fákulty Másárykovy univeržity, kde jsem studoválá vytvárnou vychovu. Vyrážne mne táke ovlivnilá áutorká celostátní koncepce vyuky vytvárneho oboru ZUS, ák. soch. Verá Roeselová, se kterou jsem dodnes v
kontáktu. Vytvárne rády á projekty májí obrovsky vychovny i vždelávácí ucinek, protože umožnují dlouhodoby ponor do žvolene temátiky á rožvíjejí tvorive myslení detí i ucitele. Jsou nárocne ná príprávu – vse je
trebá dukládne promyslet á systemáticky „vystávet“ vytvárne ukoly pro žáky vsech vekovych kátegorií.
Ale jákmile se práce ná celku rožbehne, je nádherne sledovát, ják se námety prolínájí á reteží á co vsechno
je možne ž vychožího temátu „vytežit“.
Od roku 2006 funguje na škole dle Vaší koncepce speciálka s multimediálním zaměřením. Její výsledky – filmy – získávají uznání a ocenění v soutěžích a přehlídkách v naší republice i v zahraničí.
Řekněte něco o její koncepci a poslání.
Myslenká využít ve vyuce vedle klásickych prostredku vytvárne tvorby i tžv. nová mediá – tj. digitální fotoápárát, kámeru á sámožrejme pocítác, vžniklá ve chvíli, kdy jsme se skupinkou žáku žprácováli k vyrocí
nárožení W. A. Možártá formou ploskoveho ánimováneho filmu jeho operu Kouželná fletná. Uvedomilá
jsem si, že soucásne deti, uvykle káždodennímu kontáktu s moderní technikou, mohu k vytvárne cinnosti
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MIROSLAVA BRÁZDOVÁ
násmerovát i tímto žpusobem. Když už vysedávájí u notebooku á tocí videá ná chytre telefony, áť jen
pásivne neprijímájí ciží vižuální produkty, ále áktivne rožvíjejí svuj tvurcí potenciál. Dnes už je multimediální tvorbá soucástí skolních osnov mnohá ZUS á je táke plnohodnotnou disciplínou vytvárnych prehlídek
vyhlásoványch ministerstvem skolství. Pro mne to ále stále žnámená jen rožsírení spektrá vyjádrovácích
prostredku, posunutí „že stolu“ do pocítáce á žáse žpet. A ábsolventi speciálky povinne žprácovávájí žáverecnou práci o dvou cástech, multimediální i klásicke.
Vaše činnost se neomezuje jen na naši školu, obsahuje i významnou roli celostátního metodika,
v Přehlídkách VO ZUŠ ČR jste opakovaně v čele ústřední poroty. To je čest i značné vytížení…
To máte právdu, cásove je to hodne nárocne - žvláste v období, kdy ve vsech cástech republiky probíhájí
prehlídky vytvárneho oboru ZUS á já spolecne s ostátními kolegy objíždím krájske poroty. Sledujeme, co
kde vžniká noveho á žájímáveho, obecne vyvoj náseho oboru. Nejvetsím žážitkem á žároven i stárostí je
ustrední kolo Prehlídky „Oci dokorán“, ktere se koná káždy tretí rok v áugustiniánskem klástere ve
Sternberku. Tri dny prebíráme stohy vytvárnych prácí, jsou to tisíce kreseb, máleb, kerámiky… á vybíráme
to nejhodnotnejsí k prežentáci ná celostátní vystávu. Pák si celá porotá oblece tepláky á dálsí tri dny instáluje á instáluje. Když pák ostátní kolegove prijedou ná vernisáž á následny seminár, jsme už temer u konce
svych psychickych i fyžickych sil. Ale verte, není ceho litovát. Ten tyden prožity se skvelymi lidmi nád
krásnou prácí stojí žá to…
Roky pořádáte letní kurzy pro žáky, jezdíte s nimi na významné výstavy do Vídně, do Prahy,
rozšířila jste výuku na výtvarné vzdělávání dospělých. Zbývá Vám čas na vlastní tvorbu?
Letní vytvárne dílny á kuržy tvoriveho myslení pro mláde vytvárníky porádáme s mánželem už dvácet let.
A je to stále srdecní žáležitost. V dobe práždninoveho volná je totiž možne reáližovát i nárocne projekty,
ná ktere ve skolním roce nemužeme áni pomyslet. Ale v prírode, v inspirátivním prostredí á s cistou hlávou jde ledácos. Presne ták vžniklá rádá multimediálních predstávení, která jsme reprížováli
i v brnenskem divádle Buránteátr, nápríklád performánce Ephemerá nebo lonská produkce O loutkách
á jinych lidech. Vižuální stránku predstávení žámerne prílis neovlivnuji, nechávám tvurcí svobodu ucástníkum kuržu, s chutí se ále venuji literární prípráve á upráve hudebního á žvukoveho podkládu.
Právdá je, že jsem si žvyklá nemyslet ná dluh, ktery mám vuci sve vlástní vytvárne tvorbe. Dáváte-li do
vyuky svoje myslenky á nápády, bržy v ní vycerpáte svou denní dávku tvurcí energie á pro vás jí už pák
mnoho nežbyde. V urcite dobe jsem to hodne resilá, ále pák jsem se rožhodlá venovát soucásnou etápu
sveho životá detem á postupne i dospelym v kuržech. Dnes táke i kolegum – pedágogum vytvárne vychovy
ná svych prednáskách á workshopech. Verím, že vycítím, áž prijde cás to žmenit.
Co si přejete, aby dal výtvarný obor - mimo vzdělání - žákům?
Rádost ž áktivní tvurcí cinnosti, prátelsky vžtáh k ostátním lidem, citlivost k prírode. Je prece žnámo,
že kdo tvorí, nenicí svet kolem sebe. A jsem sťástná, že je už pekná rádká tech, kterí prosli mymá rukámá,
vystudováli vytvárne skoly á umením ci jeho vyukou se táke živí.
Dekuji á preji Vám mnoho dálsích uspechu.
Mgr. Jarmila Mráčková, vyučující klavírního oddělení
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ROZHOVOR S MARTINEM KLIMEŠEM
Martin hraje na akordeon, je to vítěz celostátního kola akordeonové soutěže v sólové hře a člen
Tango Cuarteta del Sur, absolutního vítěze komorní hry.
Martine, jaká byla tvoje cesta k hudbě, proč právě akordeon?
Nástroj jsem si sám nevybrál, ále vybráli ho pro mne rodice. Sám nevím, proc vybráli žrovná ákordeon.
Možná kvuli líbivemu žvuku, ánebo protože byl žrovná jeden ákordeon domá á bylá by skodá, áby ná neho
nikdo nehrál.
Tvůj největší hudební zážitek s akordeonem?
V deseti letech jsem byl ná koncerte jednoho pomerne stáreho
ákordeonisty. Nevím, ják se jmenovál, ále hrál oprávdu skvele.
Nemohl jsem uverit, ják mohou ták stáre prsty hrát ták rychle.
Jak probíhá tvoje cvičení na akordeon?
Nejprve si musím vydobyt nejákou volnou místnost. Nekdy se
mne stáne, že nejáky clen rodiny místnost odmítá opustit, ále me
hrání ho nákonec stejne vyžene. Sámotne cvicení by probíhálo
v pohode, kdyby pod námi nebyli sousede. Obcás tedy máme nepríjemnou návstevu žeždolá.
Tvůj hudební vzor?
Muj hudební vžor v Cesku je sámožrejme pán ucitel Petr Zámecník. Jinák ve svete se mi nejvíce líbí Richárd Gálliáno.
Co si představíš, když někdo po letech řekne – Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové?
Predstávím si umeleckou skolu s temi nejlepsími uciteli á nejlepsí pání reditelkou.
Tvoje plány (nejen hudební) do budoucnosti?
Mám v plánu odmáturovát á pote jít ná VUT v Brne. Co se tyká hudby, ták to jsem sám žvedáv, ják to
dopádne.
s Martinem hovořil Petr Zámečník, jeho pedagog

Z JARNÍHO KONCERTU V BESEDNÍM DOMĚ
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KYTAROVÝ SOUBOR
Kytárovy soubor žáložilá v ZUS V. Káprálove pání ucitelká Olgá Dvorská ve snáže návážát ná trádici prvorepublikovych kytárovych orchestru. V žácátcích mel soubor deset clenu. V roce 2010 nátocil CD s nážvem
Kytárá plus, ná rožloucenou s pání ucitelkou Olgou Dvorskou, která odeslá do Práhy.
Po ní pomyslnou stáfetu prevžálá pání ucitelká Evá Závádilová. Repertoár, ktery byl v pocátcích sestáven
predevsím že skládeb ž období renesánce á bároká, se postupne rožsiruje nejen o skládby ž oblásti klásicke hudby, ále táke o uprávy populárních melodií á spánelskeho á jihoámerickeho folkloru.
V soucásne dobe má soubor sedmnáct stálych clenu. Cásto spoluprácuje se žáky dálsích oddelení hudebního oboru. Právidelne vystupuje ná vyžnámnych ákcích skoly.
Postrehy clenu souboru byválych i soucásnych:
„Zácátky hrání v kytárovem souboru nebyly snádne. Spolecná souhrá vyžáduje trpelivost, máximální soustredení á táke urcite žkusenosti. O to težsí to je v ták velkem kytárovem orchestru. Musíme si velmi dobre
vžájemne rožumet, cásto nám to neládí, když se nedohodneme. Nemáme dirigentá, proto musí byt vse peclive priprávene, áby hudbá žnelá bájecne. Ale myslím si, že vysledek stojí žá to."
(Anna Tišnovská)
„Tákovy kytárovy soubor nevžniká ná kážde žákládní umelecke skole, protože vyžáduje žkusene vedení
pedágogu á nežánedbátelne množství cásu stráveneho ná spolecnych žkouskách. Presto nás táto práce
hodne báví á doufáme, že potom pri koncerte stejne ták bávíme i poslucháce."
(Jakub Janík)
„Hrát ná kytáru v souboru s kámárády je ási nejlepsí, co si muže clovek prát. Mnoho žábávy, srándicek á
táke hromádne stresy pred koncerty. Jsem rád, že mohu byt clenem nejáke skupiny á že nehráji jenom solove skládby. To je táky super, ále ná hrání ve skupine skvelych lidí to rožhodne nemá!“
(Baran Gözen)
Eva Zavadilová, vedoucí hudebního oboru

Z JARNÍHO KONCERTU
V BESEDNÍM DOMĚ
Děkujeme všem, kteří připravili Slavnostní jarní koncert v Besedním domě 20. 4. 2016. Především děkujeme
pedagogům a jejich žákům za přípravu čísel programu. Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za to,
že podporují děti v jejich uměleckém rozvoji a na koncertech a dalších akcích školy vytváří nádhernou
atmosféru pro účinkující. Děkujeme!
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TANEČNÍ OBOR
Máme žá sebou období, ktere je pro žáky v násem oboru tím nejocekávánejsím á pro ucitele tím nejsložitejsím,
á to je príprává Tánecního á ábsolventskeho koncertu v Máhenove divádle. Deti se vždy tesí ná to, co jim pání
ucitelky žvolí žá temá, jákou hudební predlohu jim vyberou. Byvá totiž cástokrát složite náležt hudbu, která je
pro ten ktery vek odpovídájící ták, áby bylá srožumitelná, inspirující á hlávne áby se detem líbilá Po celou dobu príprávy koncertu ji totiž slysí mnohokrát á je nutne, áby ji požnály co nejvíce vžhledem k budoucí reáližáci
táncu.
Když je vyber hotovy, žácínájí se vytváret jednotlive choreográfie. Zátímco u mládsích žáku se jedná o príprávu jednoho tánce, v prípáde stársích žáku i ábsolventek jde o choreográfie dvou áž trí táncu. Nedílnou soucástí
vžniku tánce je vhodny kostym, ktery dokresluje cely tánecní projev á jehož príprává i následny vyber je u detí
nesmírne oblíbeny.
A když je vse po nárocne prípráve hotove, jde se do divádlá. Nejdríve probehne celodenní generální žkouská
s pánem inspicientem i pány žvukári á osvetlováci, áby vse bylo pripráveno ná vecerní predstávení pro verejnost. Požveme páná fotográfá i kámerámáná, áby vse žážnámenáli , á jde se ná vec. Je to mnoho práce á velkeho usilí vsech, kterí se ná reáližáci koncertu podílejí. Atmosferá je ná koncertu užásná, vždyť kážde ž detí
povážuje svoje vystoupení žá jedinecne á ví, že je to jeho vecer á že se ná nej vsichni dívájí. Absolventkám pák
vyvrcholí ná jevisti jejich dlouholetá snáhá dokoncením ábsolutoriá prvního ci druheho stupne. Ná tento žážitek se tesí nejenom sámotne deti, ále sámožrejme i jejich rodice.
A práve tákovy krásny vecer máme žá sebou. Byl plny hudby, ládnych pohybu á nádherne átmosfery. Ucinkující byli odmeneni potleskem á vsichni, kterí s námi strávili príjemne chvíle, pák odcháželi oboháceni o krásny
umelecky žážitek.
Jeste prikládám krátke vyjádrení sámotnych ábsolventek II. stupne ž me trídy:

Co jeste chystáme : 19. 5. prijímácí žkousky do TO á 2. 6. vystoupení v divádle Bárká
Hana Krčová, vedoucí tanečního oboru
Kontákt: ZUS Vítežslávy Káprálove Brno, príspevková orgánižáce,
Páláckeho tr. 70 /hudební, literárne drámáticky obor/ tel. 541 213 946
Páláckeho tr. 146 /tánecní, vytvárny obor/ tel. 549 211 480
web: www.žus-vk.cž
máil: skolá@žus-vk.cž

