
Naše ZUŠ sídlí v krásné historické budově na hlavní třídě a její 

prostory noblesně dotvářejí atmosféru umělecké výuky i koncertů 

a dalších akcí otevřených veřejnosti. Během let prošly interiéry 

budovy mnoha úpravami, avšak hygienické zázemí pamatovalo 

ještě slavnou královopolskou rodačku Vítězslavu Kaprálovou. 

Nebylo vyhovující po stránce technické ani estetické. Jsme proto 

velmi vděční majiteli budovy, Městské části Brno Královo Pole za to, 

že o letošních prázdninách provedl generální rekonstrukci rozvodů 

vody, odpadů a toalet v celé budově a rekonstrukci kotelny. Provoz 

ve škole během stavby v horkých prázdninových dnech byl 

náročný. Byli jsme vděční Základní škole Palackého 68 za laskavé 

poskytnutí jejich zázemí pro naše pracovníky v této době. 

Generální rekonstrukce v budově ZUŠ

Školní rok jsme mohli včas zahájit jen díky zvýšenému úklidovému 

úsilí velké většiny našich zaměstnanců a v pozadí probíhaly 

poslední dokončovací práce. Děkujeme žákům i jejich rodičům 

za shovívavost se stavem školy během prvních dnů v září. Odměnou 

za toto dočasné nepohodlí nám je důstojné a moderní zázemí

pro žáky, pedagogy i návštěvníky naší ZUŠ.

Jana Sapáková

ředitelka školy



V září tohoto roku se na naší škole otevřela výuka cimbálové muziky. Pracujeme ve složení první a 

druhé housle, violoncella, flétny, klarinety, kontrabas a cimbál. Začali jsme pomalými krůčky, věk 9-14,  

s lidovou hudbou. Dobře naladěný nástroj, což je základ pro jakoukoli souborovou hru, vzájemné 

vnímání se, rytmické cítění, zpěv, radost ze společného díla patří do naší nové cimbálky. Pokud půjde 

vše dobře, naše  první vystoupení 

bude na vánočním koncertě, který 

se uskuteční v úterý 18. prosince 

2018 v královopolském kostele. 

Velký dík patří našim kolegům, 

k te ř í  p o m á h a j í  p ř i  p r v n í m  

nastudování nových písniček, 

obzvlášť pak panu učiteli Eduardu 

To m a š t í kov i ,  k te r ý  s e  u j a l  

rozepisování jednotlivých hlasů. 

Držte nám palce!

Olga Učňová
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Nová cimbálka na naší škole

Hudební teorie a praxe – dříve Hudební nauka – je nedílnou součástí výuky hry na každý hudební 

nástroj i zpěvu. Někdy bývá bohužel opomíjena a žáky i trochu odmítavě přijímána. O to těžší je pozice 

vyučujícího, který malé hudebníky musí naučit základy hudební teorie, tedy noty, klíče, hudební 

názvosloví, ale také je seznámí s nejvýznačnějšími představiteli hudebních skladatelů napříč 

hudebními slohy. Žáci poznávají jednotlivé hudební nástroje v různě zaměřených orchestrech.

Výuka probíhá moderní formou, žáci pracují s interaktivní tabulí a připravuje se i zakoupení tabletů, 

aby výuka mohla probíhat ještě kvalitněji.

Na naší škole se vyučuje Přípravná hudební výchova (PHV) pro děti od 5 let, které svůj život s hudbou 

teprve začínají a pak pokračují pětiletým studiem Hudební teorie a praxe. Vyučující jsou zkušení 

pedagogové – PHV vyučuje paní ředitelka Jana Sapáková a paní učitelka Jana Cvejnová, všechny hodiny 

Hudební teorie a praxe pak bravurně zvládá paní učitelka Petra Kopůncová.

Helena Jankovská

„Hudební teorie a praxe“ a „Přípravná hudební výchova“



Taneční obor se v novém školním roce 2018/2019 zaplnil do posledního volného místa! Otevřely se 

dvě nové přípravky pro pětileté a šestileté děti, z toho dva kluci!  Některé ročníky praskají ve švech,

v sále tančí až 16 dětí! Začátkem září jsme objednaly nové taneční kostýmy a cvičební pomůcky, 

některé paní učitelky už mají za sebou vzdělávací taneční seminář a hlavně na sálech to žije novými 

choreografiemi, krokovými variacemi a taneční improvizací za doprovodu klavírní hudby dvou 

zručných korepetitorů. Máme před sebou spoustu krásné práce.

V prvním pololetí čeká studenty Vánoční představení, které se uskuteční 6. 12. 2018 v divadle Barka

a 10. 12. 2018 proběhne vystoupení pro Centrum Kociánka. Ve druhém pololetí chystáme Taneční 

představení v SONO Centru, plánovaný termín představení je 6. 4. 2019. Představí se zde všech 135 

žáků tanečního oboru.

„Balet – to je krásný pocit, naučím se spoustu věcí a máme hodnou paní učitelku.“  Kája, 8 let

„Balet je zdroj na život.“  Lenka, 9 let

„Tanec pro mě znamená pohyb, eleganci a zábavu zároveň.“  Lucka, 10 let

„Balet to je námaha, ale super zábava.“ Klára, 10 let

„Tanec mě nabíjí, dělá mě lepší, krásnější, silnější… Svět bez tance je jako svět bez kávy… na nic“  Lucka, 17 let

A na závěr - co přináší tanec našim studentům:

Taneční obor
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Že mě hudba baví, to se projevilo už odmalička. U mámy v bříšku jsem poslouchala Mozarta a od tří let 

jsem začala chodit do divadla. V MŠ jsem ráda tancovala a zpívala. Začala jsem chodit do Javorníčku,

ale tam se mi nelíbilo. Raději jsem poslouchala CD z muzikálů a mým prvním vzorem byla Zorka 

Jandová a písnička ze Snů nocí 

svatojánských. Když máma viděla, 

jak se snažím a nemůžu ty hrozné 

výšky uzpívat, řekla, že musím 

chodit na zpěv. Taky snad už 

odjakživa miluju divadlo, hlavně 

muzikály. Moje nejmilejší scéna je 

hudební v MdB. Klavír, ten stojí

v naší kuchyni a začala jsem si ho 

všímat, když mi bylo 5 let. Bylo hned 

rozhodnuto. Od 5,5 let mě přijali do 

ZUŠ A. Doležala a můj první učitel 

mě hned nechával hrát krásné 

skladbičky. Tak se zjistilo, že mám 

asi talent. Následovala první vystoupení a brzy mě klavír dostal. Můj 2. učitel pan David Postránecký 

mě přihlásil na Klavírní mládí 2016 a taky na Amadea 2016. Jenže školní rok skončil, učitel se 

odstěhoval a já byla nešťastná. Můj kamarád František Jeřábek mi řekl, že jediný úžasný učitel je pan 

Martin Fišl. A tak se stalo, že jsem byla přijata na ZUŠ Vítězslavy Kaprálové. To už jsem věděla, že klavír 

je můj nejmilejší "kamarád".

 

V roce 2015, to mi bylo 8 let, jsem začala škemrat po rodičích křídlo. Moje kuchyňské piano mi prostě 

přestalo stačit. V ZUŠce mě okouzlilo krásné bílé křídlo a John Lennon na něho taky hrál. Tak jsem ho 

prostě šíleně chtěla. Takže můj největší zážitek a radost s klavírem byl, když rodiče oznámili, že moje 

křidýlko je připravené v dílně v Hradci Králové. Nádherné bílé malé křídlo na hnědých nohách, voňavé 

a krásně lesklé a bylo jen pro mne. Hned jsem si k němu sedla a zahrála si písničku Mamma mia

a Mozarta. Byla jsem šťastná. Dostala jsem k němu smlouvu, kde bylo moje jméno a byla jsem opravdu 

nadšená.

Nehraju celé hodiny. Ale hraju často a ráda. Dokonce mě ke klavíru nikdo nenutí. Stejně vím, že pokud si 

nezahraju každý den, tak uškodím sobě a pan učitel by to hned poznal. Každý den hraju ráno, ještě než 

Bereniko, jaká byla tvoje cesta k hudbě, proč právě klavír?

Rozhovor s Berenikou Kučerovou
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Tvůj největší zážitek s klavírem?

Jak probíhá tvoje cvičení na klavír?
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jdu do školy. Potom podle času, několikrát denně. Začínám rozehráváním, kvůli prstům a potom cvičím 

jednotlivé skladby. Snažím se dodržet vždy to, co mi říkal pan učitel, a těžká místa si několikrát opakuju. 

Hraní zpaměti mi nedělá problémy a jde mi to docela rychle. Ráda mám hudebně náročné skladby a 

myslím si, že hodně dobře slyším. Pan učitel Fišl mi stále připomíná, ať hraju od srdce a zapnu uši.

To jsou všechny, když se mi něco povede dobře zahrát a jsem 

sama spokojená. Moje největší ocenění byla 3. místo 

v mezinárodní soutěži Amadeus 2016 a o rok později to bylo 

dokonce 1. místo. Hrála jsem Mozartovu Fantazii d-moll

a opravdu se mi v den soutěže povedla zahrát krásně. Pan 

učitel Fišl mi věnoval hodně času, a proto mu za tyto úspěchy 

moc děkuji. Letošní prázdniny jsem taky dostala pozvání

na Festival hudby ve Znojmě od pana Šporcla a účinkovala jsem 

tam na Koncertě malých géniů, sólově jsem hrála Griega

a Chopina a společně jsme se Sárou a Aničkou vystoupily jako 

komorní trio. Měla jsem tu čest hrát na cembalo. Byla to velká 

výzva a odměnou byl velký potlesk asi 300 hostů, včetně pana 

Šporcla.

Tak to ještě nevím. Ale myslím, že si vždy vzpomenu na nejlepší a nejmilejší školu, kam jsem chodila 

ráda. A teď hned vím, že bych klidně ZŠ vyměnila za ZUŠ a byla bych tam od rána do večera. Jsou tam 

moji kamarádi a moji nejmilejší učitelé pan Fišl a paní Feldmannová. Škola, ve které se stále něco děje, 

kde se  všichni rádi vidí a rádi makají. Škola, kde jsem se už hodně naučila, kde mi učitelé  věnují svůj 

čas. Díky ZUŠ Vítězslavy Kaprálové věřím, že si půjdu za svým snem a budu připravená.

Mám jasný sen, že se totiž stanu muzikálovou herečkou a budu hrát v MdB. Zatím  jen využívám svého 

talentu a muzikálnosti a chci se naučit co nejvíc. Totiž hra na klavír (pod vedením mého milého učitele 

pana Fišla) mi jde úplně ze všeho nejvíc. Není to jako učit se v ZŠ předměty, které mě třeba moc 

nezajímají (fyzika, přírodopis a geometrie). Potom chci umět pořádně zpívat, k tomu mám paní 

učitelku Feldmannovou. Možná, že budu klavíristkou? Prozatím jsem natěšená, že vystuduju 

konzervatoř. A všechny moje plány vlastně s hudbou souvisí, protože ještě ráda tančím. Chtěla bych 

toho stihnout hodně moooc, protože hudbou prostě žiju.

Bereniky Kučerové se ptal Petr Zámečník

Největší hudební úspěchy?

Co si představíš, když někdo po letech řekne - ZUŠ Vítězslavy Kaprálové?

Tvoje plány (nejen hudební) do budoucna?



Čtvrtek 10. května 2018 v Besedním domě, foto Markéta Zelenková

Slavnostní koncert k 60. výročí ZUŠ V. Kaprálové
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Představujeme vám naše učitele

Noblesní, vlídný, laskavý, se smyslem pro humor. Spolehlivý a schopný
v organizačních záležitostech. Úspěšný pedagog. To je Pavel Borský

Od roku 2009 působí pedagogicky v naší škole, od roku 2011 je zástupcem ředitelky. Učí hře

na violoncello a sólovému zpěvu.

Ano, hru na violoncello u pana profesora Václava Horáka

na Konzervatoři Brno a sólový zpěv u doc. Magdaleny 

Blahušiakové na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. 

Já sám pocházím z nehudebnické rodiny, oběma těmto 

pedagogům vděčím za svoje hudební vzdělání.

Ano, byla to ZUŠ Veveří Brno, kde u paní učitelky Věry 

Mikuláškové jsem poprvé uchopil violoncello do ruky. 

Studium na violoncello bylo zábavné, po pár letech přípravy 

mě paní učitelka zavedla do cimbálové muziky Martina 

Zemana a také do barokního souboru Musica Piffera Mojmíra 

Poláčka. Do zušky jsem chodil rád a dnes si zpětně uvědomuji, 

že to byl dobrý základ pro moji pozdější pedagogickou praxi.

Ne, se studiem zpěvu jsem začal až v dospělosti. Jako malý jsem však několik let zpíval a tancoval

ve folklórním souboru Brněnský Valášek.

Zpočátku vůbec ne, základ pěvecké techniky je stejný pro oba žánry. Se všemi nejvíce procvičuji 

dýchání a zpěv legato. Později podle zájmu žáka upravuji výběr repertoáru. Ve výsledku se pak všechny 

snažím důsledně vést ke stylovému způsobu frázování a daná píseň nebo árie už je pak sama navede 

i k vhodné technice.

Ideální je začít hrát už v šesti letech. Já sám jsem začal až v devíti a bylo pak co dohánět. Je dobře,

že v naší škole máme k zapůjčení malá violoncella, která umožní výuku už pro takto malé děti. 
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Vystudoval jste oba obory…

Odbornému studiu jistě předcházela příprava

v základní umělecké škole?

Zpěv jste v ZUŠ nestudoval?

Vaše žáky známe z klasického i muzikálového zpěvu, je rozdíl v přístupu výuky?

A nyní k violoncellu, v kolika letech děti začínají hrát?

FOTO: Markéta Zelenková



Pavel Borský
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Již osmnáct let jsem členem smyčcového kvarteta Indigo Quartet, se kterým jsem měl možnost 

vystupovat v podstatě po celé republice, natáčet hudbu k filmu pro Českou televizi, doprovázet sólisty 

nebo být součástí velkého bigbandu. 

Je to velmi příjemná spolupráce, která pokračuje i nadále. Spolu s oktetem Brno Strings vystupujeme

s Lenkou pravidelně, na jejích koncertech ji doprovázíme jak v populárním tak i klasickém repertoáru.

Jsem předsedou Spolku sv. Cecílie, spolku pro kulturně – charitativní činnost. Spolu s kamarády 

pořádáme benefiční koncerty pro handicapované spoluobčany. Letos třetím rokem také spolupracuji

s Nadačním fondem Magdaleny Kožené, jehož hlavní činností je celorepublikový projekt ZUŠ Open. 

ZUŠ Open je celostátní happening 

z á k l a d n í c h  u m ě l e c k ý c h  š k o l  

ve veřejném prostoru. Jeho cílem

je poukázat na práci základních 

uměleckých škol, podpořit je jejich 

většímu otevření se veřejnosti a také 

ukázat na talent a velkou tvořivost dětí. 

Na třetí ročník se můžeme v Brně těšit 

31. 5. 2019.

Rozhodně ano, odchod z celého úvazku pro mne rozhodně nebylo jednoduché rozhodnutí. Velkým 

důvěrníkem při tomto dalším životním kroku mi byla naše paní ředitelka Jana Sapáková, které si velmi 

vážím, a která mne v tomto rozhodnutí pro rozšíření mé další profesní působnosti podpořila.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů ve veškeré činnosti.

Jarmila Mráčková

Můžete nám o tomto projektu říct 

něco bližšího?

Kromě učení, věnujete se i vlastní umělecké činnosti.

Účinkoval jste také s Lenkou Filipovou.

Překvapilo mne, že při tom všem ještě pracujete v neziskových organizacích?

Od září 2018 jste nastoupil jako pedagog zpěvu na katedře muzikálového a činoherního 

herectví Divadelní fakulty JAMU. Proto v ZUŠ V. Kaprálové končíte ve funkci zástupce ředitelky, 

ale ponecháváte si zde menší úvazek. Stala se ZUŠ Vaší srdcovou záležitostí?



Literárně-dramatický obor

Jak to vidí naši žáci

      Jmenuji se Magdička. Mám 8 let a chodím druhý rok do klavíru. Moji sourozenci hrají na klavír a 

odmalička mi říkali, počkej, až taky začneš, to tě přejde humor. Chodím k panu učiteli Fišlovi, je moc 

hodný a s dětmi to umí.

      Nejdřív to začíná doma. Musím každý den cvičit, nevím, jak pan učitel poznal, když jsem jednou 

všechno nacvičila až před hodinou. Máma se mnou cvičí… někdy zavře u toho oči, říkám, mami ty spíš… 

Před hodinou máma volá, přejeď si to a pomalu. Hned pak se češu a hledám šaty a už letíme na klavír.

      Vstupní dveře do školy zatím sotva otevřu, jak jsou těžké. Letíme s mámou po schodech, a říká pořád 

to stejné, ne abys dělala šaška, a taky nemusíš říkat, do kdy jsi večer cvičila. 

      A už sedím u klavíru a pan učitel se mě vždycky ptá, jak se mám. Umí to s dětma. Nestačím to všechno 

ani říct a už hrajeme. Je hodný, ale i přísný. Někdy pletu noty a pomlky. To pak máma v autě říká, říkej 

délky not, jak jdou za sebou, honem. Stupnice, říkej. Ale jen po cestě do klavíru. Po klavíru už letím

po schodech dolů a jdeme do pekárny…

      Nejradši mám klavírní koncerty. Pan učitel je dělá často. Hrála jsem zatím jen na asi třech. Pan učitel 

mě učil i nástup na pódium. Nejdřív mě nechal, na klavírní židličku jsem dosedla přískokem, až jsem ji 

porazila a přepadla do kláves… teď už hezky usedám… Velcí hráli velké skladby, ostatní tleskali… 

babička mi donesla granátové jablko za koncert. Škola se mi líbí, když jedu okolo, každému ukazuju, 

kam chodím.
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Magdička Kamanová
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Ošklivé káčátko a Co se děje v rybníce - představení mladších žáků LDO (21. května 2018) 



Po roce pohodové tvůrčí spolupráce pedagogů a žáků může výtvarný obor opět bilancovat: ještě

na podzim 2017 si autoři výtvarného projektu „Možnosti otisku“ z oddělení Mgr. Mirky Brázdové 

přivezli z ústředního kola Celostátní soutěžní přehlídky VO ZUŠ ČR ocenění Zlatým pásmem. Projekt se 

stal na celý 1 rok součástí souhrnné výstavy „Oči dokořán“, situované v bývalém augustiniánském 

klášteře ve Šternberku u Olomouce – a na konci letošního srpna také jedním z cílů poznávací exkurze, 

které se zúčastnili učitelé hudebního oboru i další zaměstnanci školy.

Tradičně nejrušnějším obdobím je pro 

výtvarný obor počátek jara, kdy

v rychlém sledu za sebou proběhly další 

důležité akce:

V oddělení M. Brázdové to byla v březnu 

účast v dětské filmové soutěži 

Juniorfilm, kde porota udělila filmu 

„Úklid“ z produkce žáků multimediální 

speciálky cenu za střih. Nadšení filmaři se pak ještě pustili do tvorby náročného projektu animací pro 

slavnostní večer k 60. výročí založení ZUŠ v Besedním domě v Brně. Čtyři krátké animované filmy, 

tematicky zaměřené k jednotlivým oborům, sklidily u publika velký ohlas a obohatily mimořádně 

skvělý hudební program tohoto večera. Jiná součást narozeninového koncertu školy – výstava

ve foyaeru – proběhla v režii žáků oddělení Mgr. Kamily Hurník-Zachrle. 

Velký úspěch zaznamenal také vstup žáků tohoto 

oddělení na akci „ZUŠ OPEN“, která se konala 24. 

dubna 2018 na Radniční ulici v centru Brna. 

Čtrnáctiletá Eliška Kučerová tu kolemstojícím 

zájemcům prezentovala zajímavým způsobem práci

s barevným spreji. „Protože se zajímám o sprejování, 

vedla jsem sprejařský workshop přímo na ulici před 

Starou radnicí. Různé techniky sprejování podle šablon 

jsem si vybrala i jako téma své závěrečné práce“, 

sděluje své zážitky ze ZUŠ OPEN nadějná lektorka.

K celostátnímu svátku ZUŠ, iniciovaném Nadací 

Magdaleny Kožené, i k výročí školy přispěla i další 

výstava s názvem „Kámen – nůžky – papír“ žáků 

oddělení M. Brázdové, umístěná tentokrát nově

Výtvarný obor
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Výtvarný obor

Připravujeme

v prostorách Fakulty informačních technologií VUT v Brně

na Božetěchově ulici. Zvláštní vyznění získaly kresby, malby

i objekty instalované v tzv. Bednárně za nočního osvětlení

v rámci akce „Noc kostelů“, ke které se FIT připojila a kterou 

zhlédlo nečekané množství návštěvníků.

Do letních prázdnin se pak ještě vystřídaly: výstava „Black 

short series“ v Malé královopolské galerii a 2 výstavy 

absolventů v oblíbeném Kult café (K. Hurník-Zachrle), výstava 

absolventů „Kámen z Maroka“, výstava „Z výtvarných projektů 

VO ZUŠ V. Kaprálové Brno“ na Jihomoravském krajském úřadě 

a 2 představení výtvarné řady „Loutky“ žáků přípravného 

studia (M. Brázdová). Ze dvou těchto akcí lze na podestách 

schodiště v hlavní budově ZUŠ najít malé ukázky.

A co je před námi v tomto školním roce? V nejbližší době to bude třeba tradiční adventní zájezd

za poznáváním výtvarného umění do Bratislavy a Danubiany v sobotu 15. prosince (ke kterému se 

klidně můžete přidat!) a po Novém roce výstavy obou oddělení i výstavy prací letošních absolventů VO.

29. 11. 2018
18.00 / koncertní sál školy

3. 12. 2018
18.00 / koncertní sál školy

5. 12. 2018
18.00 / koncertní sál školy

6. 12. 2018
18.00 / Divadlo Barka

12. 12. 2018
17.00 / koncertní sál školy

18. 12. 2018
18.00 / Kostel Nejsvětější Trojice
Božetěchova

Oborový koncert strunných nástrojů

Oborový koncert dechových nástrojů

Mikulášský žákovský koncert

Taneční představení v divadle Barka

Společný koncert se ZUŠ E. Suchoňa Bratislava

Adventní koncert

 ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno, příspěvková organizace / Palackého tř. 70
www.zus-vk.cz / zuskapralove@gmail.com / 541 213 946

Miroslava Brázdová
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