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Vážení čtenáři,
hned v samem úvodú noveho skolního rokú se výtvarný obor múže pochlúbit krasným úmístením nasich žakú že specialký „Múltimedia“ v celostatním kole filmove
soúteže „Zlate slúnce 2016“, ktere se konalo žacatkem cervna v nedalekem Blanskú.
Porota údelila nasim skolním filmúm tri medaile, a to „Čtvero rocních období“
Martina Sochorce (bronžova),
„Divocina Koncert“ Dalibora
Svobodý (stríbrna) a videoartú

„O

Kateriný

nenormalním

hrnci“

Novakove

(žlata).

Vsechna tato ocenení býla úde7 0

ního a animovaneho filmú.

T Ř .

lena v kategorii experimentalAútorúm moc blahoprejeme!

Z U Š

žhlednoút navstevníci hlavní búdový ZUS na Palackeho tríde c. 70. Na oboú podestach schodiste jsoú instalovaný (odshora) cernobíle kresbý a objektý že trídý
Mgr. Kamilý Húrník-Zachrle a graficke listý a keramicke objektý ž projektú

Školní časopis
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Jine úkažký lonske prace nasich žakú mohoú, i nýní po praždninach, „na vlastní oci“

„MOZNOSTI OTISKU“ odd. Mgr. Mirký Braždove, který býl výstaven v dúbnú v galerii
U Trí knížat v Brne. Z teže „dílný“ výslý i žaverecne prace absolventú II. stúpne
a jejich hostú, ktere jsoú stale k videní v úcebne c. 205 na výstave nažvane
„GRAFIKA“. Výstrídalý tam jinoú výstavú absolventú, tentokrat I. stúpne, kterí sve
výtvarne projektý výtvorili na tema „NA SOUSI I NA POBREZI“.
Výtvarne oddelení Mgr. Kamilý Húrník-Zachrle pripravilo pred praždninami jinoú
serii výstav: nejvetsí „DOČUMENTA“ v Male kralovopolske galerii dokúmentovala
interierovoú tvorbú žakú v prostorach satný a socialního žažemí výtvarneho oború
a na prístúpove chodbe jažýkove skolý English School na Starobrnenske úlici. Dalsí
výstavoú „ABSOLVENTI I.“ se v MFG bistrú rovnež na Starobrnenske úlici prežentovali žaci II. stúpne a výstavoú „ABSOLVENTI II.“ v Kúlt Čafe na Húsitske úlici na tema
Kolibrík a orchidej absolventi I. stúpne.
A co ceka výtvarný obor v roce 2016-2017? Jeste pred Vanoci, v sobotú 10. prosince,
se žaci VO a jejich rodice rožjedoú na exkúrži do Bratislavý do nove galerie soúcasneho úmení Danúbiana, ktera vžnikla na poloostrove na Dúnaji. Na tento žaježd srdecne
žveme vsechný dalsí prížnivce výtvarneho úmení (informace ve VO ú M. Braždove).
Krome tradicních výrocních a absolventských výstav ceka pedagogý a žaký VO úcast
v Čelostatní soútežní prehlídce „Oci dokoran“, kteroú každý tretí rok pro tento obor
výhlasúje MSMT. Krajske kolo se úskútecní na konci brežna 2017, již podrúhe
v Ivancicích, v režii kolegú že ždejsí ZUS A. Múchý a Krajske úmelecke radý. Tak nam
tedý držte palce...!

Za výtvarný obor Mirka Brázdová

TANEČNÍOBOR VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
Tak jsme žahajili nový skolní rok, deti prislý odpocinúte, plne ocekavaní a žaroven i nadsene pro novoú
praci, pohýb, tanec, húdbú a napadý. Privítali jsme nove žaký do mladsích i starsích rocníkú.
Zacíname vždý tím, že se venújeme postúpnemú rožhýbaní tela, ktere je po praždninach žtúhle a troskú
i žlenivele, a potom se již žameríme na plnení úkolú pro ten který rocník s výúžitím daných tanecních technik. A darí se to dobre. Užasnoú podporú mame i v praci pana korepetitora, jehož húdba je inspirativní a deti
ji velmi ocenújí.
Zaroven se velice bržý žacíname pripravovat na výtvarení choreografií, ktere jsoú výúžitý na rúžných verejných výstoúpeních a koncertech.
Abýchom vse stihli, již žacatkem mesíce ríjna výbírame vhodnoú húdbú a pripravújeme tance s vanocní
tematikoú, ktere búdoú predvedený na vanocním výstoúpení v divadle Barka dne 12. prosince v 17 hodin,
na výstoúpení pro seniorý v Semilasse nebo Vanocním koncerte skolý v Besedním dome 20. prosince v 18:00
hod.
Soúbežne pripravújeme koncepci Tanecního a absolventskeho koncertú, útvaríme si predstavú, jake tance
deti žatancí, jakoú žvolíme húdební predlohú, do jakých tanecních technik a žanrú „žabroúsíme“.
Nejvíce úsilí vždý stojí výtvarení predstav a nasledna realižace tanecních choreografií pro absolventký, ktere
se vždý predstavújí ve trech tancích, a to v soúcasnem, klasickem a lidovem. Je to casove a žejmena pohýbove
narocna cinnost a od vsech výžadúje velike úsilí. A deti se snaží, mají to radý, chtejí se úkažat a tancit
ve velkem divadle. Vždýť komú se tato možnost naskýtne!
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TANEČNÍ OBOR
Stejne tak se i mladsí rocníký žúcastní prípravý na úvedený koncert a vsichni to velice prožívají. Nejdríve
spolecne hovoríme o vhodnem tematú, o výbrane húdbe a kostýmú, na jehož volbe se deti, da se ríci, podílejí, a pak nasledúje samotna realižace.
Radi býchom tradicne predvedli nase výkoný rodicúm i na trídních schúžkach, ktere se úskútecní v mesíci
lednú. Take se snažíme oslovit male deti a prilakat je meži nas prostrednictvím tanecních úkažek na koncertech pro materske skolý.
Mate-li radi tanec, prijďte se podívat na krasne výkoný malých i velkých tanecnic na nekteroú ž úvedených
akcí.
Zejmena jste srdecne žvani do Mahenova divadla dne 26. března 2017, kde se úskútecní v 17 hodin.
Tanecní a absolventský koncert žakú tanecního oború. Je to slavnostní chvíle pro vsechný žúcastnene, kteroú si prožijí a na kteroú jiste nežapomenoú.
Presto, že mame letos na prípravú úvedených koncertú mene casú ž dúvodú bržkeho termínú konaní,
poskýtnúteho Mahenovým divadlem, nemení to nic na skútecnosti, že se deti s nadsením úcastní príprav,
že jejich výkoný búdoú presvedcive a hlavne že vse, co absolvújí, požitivne ovlivní jejich vnímaní nejen
tance a húdbý, ale i kúltúrú jejich osobnosti na celý život.
Hana Krčová, vedoucí tanečního oboru

JAK TO
VIDÍ NAŠI
ŽÁCI
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PŘEDSTAVUJEME VÁM NAŠE UČITELE
Jako řada našich vyučujících jste v dětství absolvoval naši
školu – tedy nastoupil jste ještě na Lidovou školu umění a
absolvoval Základní uměleckou školu. Vzpomínáte na ta
léta?
Bohúžel býlo již davno po prijímacích žkoúskach, tak me
nechteli prijmoút. Ale prece jsem býl nakonec žaražen do
prípravne húdební výchový k paní PhDr. Lúdmile Vlkove
a v její klavírní tríde jsem pak sedm let stúdoval. Pamatúji si,
že že žacatkú me to moc nebavilo, snil jsem, že búdú okamžite
po vstúpú do „Lidúský“ hrat na koncertech. Ma predstava se
ale velmi rýchle rožplýnúla, kdýž jsem žacínal sva první cvicení v Klavírní skole Aloise Saraúera. Rodice me do cvicení moc
nenútili, cas plýnúl a ja se výdaval na sve první soúteže.
Zakladní úmeleckoú skolú jsem úkoncil Koncertem pro klavír
a orchestr c. 1 L. van Beethovena se Sýmfonickým orchestrem
želežnicarú, který rídil pan dirigent Frantisek Sonek.
Jeste tehož rokú se mi podarilo výhrat soútež v jižních Čechach, na žaklade cehož jsem dostal sve první
požvaní do USA.
Po stúdiú na Zakladní úmelecke skole jsem výkonal žkoúský na brnenskoú konžervator. Po roce jsem ale
prestoúpil do Prahý, kde jsem na konžervatori i Akademii múžických úmení stúdoval ú pana profesora
Emila Leichnera.
Vím, že se stále vzděláváte ve svém oboru.
Od rokú 2012 navstevúji Metodicke centrúm na brnenske Janackove akademii múžických úmení. Jsem žapsan v programú celoživotního vždelavaní. Je to obrovska príležitost pro vsechný klavírní pedagogý. Stúdenti ž me klavírní trídý tam radi hrají jako modeloví žaci pri prijímacích žkoúskach do bakalarskeho stúdia pedagogiký.
Jste aktivním klavíristou, kde jste všude hrál?
Od rokú 2000 pravidelne koncertúji po Evrope (Meistersinger Halle, Núrnberg), Kanade (Winspear Performance Hall, Edmonton), USA (Overtúre Čenter for the Arts, Madison, WI) a Asii (Shanghai Hall) jak se
solovým programem pro klavír a dúo klavír-hoúsle (s Jakúbem Sedlackem), tak žejmena s peveckými sborý. V roce 2010 jsem býl požadan o spolúpraci s Českým chlapeckým sborem ž Hradce Kralove. Mame ža
seboú túrne po Evrope, USA a Kanade. V soúcasne dobe se ale nejvíce venúji detem na ZUS Vítežslavý Kapralove a od žarí letosního rokú výúcúji take na Konžervatori Brno klavírní dúo a výúcovatelskoú praxi.
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MARTIN FIŠL
Známe Vás jako nadšeného učitele naší školy. Vaši žáci hrají s chutí a vyhrávají na soutěžích.
Připomeňme některé z nich.
Deti ž me klavírní trídý ježdí na soúteže docela casto a nemúsím je ani moc premloúvat. Dloúže vždý premýslíme nad výberem repertoarú pro danoú soútež. Výúka probíha daleko intenživnejsí formoú. Pripravit
ža 45 minút týdne tak narocne projektý není absolútne možne. Sobotý a nedele pred soúteží jsoú soúcastí
pracovního týdne. Vetsinoú se že soúteže vratíme s príjemným ocenením porotý, ktere deti velmi potesí.
Ale mýslím si, že jeste více se po soúteži tesíme na oslavú. Tradicne jdeme do cúkrarný a prejíme se rúžnými sladkými poharý a vse žapijeme kvalitní cokoladoú. Meži nase nejvýžnamnejsí úspechý patrí Rachmaninovúv koncert, který prednesl letos v cervnú Ondrej Spacek s Filharmonií Brno. Drúha cena Vojtý Spacka ž mežinarodní soúteže Pro Bohemia Ostrava, tretí cena Jakúba Konarka ž Beethovenový soúteže
v Teplicích ci tretí cena Bereniký Kúcerove a cestne úžnaní Milaný Nosek ž mežinarodní soúteže Amadeús,
ktera probehla v ríjnú 2016 v Brne.
Máte nějaké koníčky kromě hudby?
Již osmnactým rokem vedú túristický oddíl Hvežda Severú. S detmi ježdím casto na výpravý do prírodý
a vedú každý týden schúžkú. Je to múj obrovský relax, doplnení energie. Deti dokažoú cloveka naprosto
neúveritelne nabít, bohúžel ale take výcerpat J. Lonskeho rokú jsem v Čhorvatskú složil kapitanske žkoúský namorní jachtý do velikosti 16 metrú, takže prístí rok žnovú rad podniknú dalsí expedici na more.
Krome sportú take rad chodím do hor. Teď o podžimních praždninach jsem poprve ža posledních pet let
nevýúcoval, ale odjel jsem do hor, do italských Dolomit. Už jsem to potreboval. Aktivní odpocinek na ferratach me ciní sťastným.

Děkuji

Vám

za

rozhovor

a upřímně přeji mnoho pedagogických, uměleckých úspěchů
a hodně radosti v osobním
životě.

S Martinem Fišlem rozmlouvala
Jarmila Mráčková,
emeritní ředitelka školy
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ROZHOVOR S MARTINKOU KUCINOVOU
Jaká byla Tvoje cesta k hudbě:
Dloúho jsem s mamoú chodila na koncertý ve ždejsí ZUS. Až jednoú na koncerte jsem úslýsela líbežný
žvúk. Maminka mi výsvetlila, že je to akordeon. Od te dobý jsem chtela hrat jedine na akordeon. Pak
jsem žacala chodit k panú úciteli Petrú Zamecníkovi. Pan úcitel je porad radostný, takový nadsený,
jsem rada, že me nechal ú sebe hrat.
Co se Ti líbí na ZUŠ Vítězslavy Kaprálové:
Jsoú tú samí hodní lide, treba paní úcitelka Marta Feldmannova, ktera me vloni úcila ve Veselých notickach. Kreslila jsem jí obražký. A paní reditelka, ktera mi dovolila do húdební skolý chodit. A taký
paní úcitelka Katerina Francova ž dramatickeho oddelení, ktera žarídila, abých recitovala v Besedním
dome.
Tvůj největší hudební zážitek:
Kdýž pan úcitel najednoú rekl: „ A teď žacneme hrat na akordeon!“ A taký se mne moc líbil žaver
Jarního koncertú v Besedním dome, kdýž vsichni na podiú žpívali „Kež slúnce svítí nam“ a lide
tleskali do rýtmú.
Tvoje zájmy, záliby a koníčky:
Baví me hra na akordeon, na fletnú, baví me skola, hadanký, vtipý, knížký a rada stavím ž lega. Moc rada chodím do
prírodý a ježdím na chalúpú. Mam rada paní úcitelkú ž dramatickeho oddelení, kam chodím a úcím se krasne basnický a hrat divadlo.
Jaká hudební vystoupení Tě čekají v nejbližší době:
Moc se tesím na svúj první koncert s akordeonem, búdú
hrat svoú vlastní skladbú (koncert pro Vivo 10. 11. 2016).
Čvicím každý den, abých to na koncerte žvladla.

Rozhovor s Martinkou vedl její vyučující Petr Zámečník.
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SMYČCOVÝ SOUBOR
Stalo se již dobroú tradicí tohoto casopisú predstavovat komorní úskúpení púsobící na nasí skole a sežnamovat tak rodice s možnostmi praktickeho úplatnení vseho, co se jejich deti ú nas naúcilý.
Dnes prichaží na radú soúbor snad nejúslechtilejsí – Soúbor smýccový. V soúcasne podobe púsobí na nasí
skole od rokú 2002, kdý vžnikl ž púvodní cimbalove múžiký, a vede jej paní úcitelka Jitka Taneckova.
Repertoar je opravdú velmi siroký, od lidových písní pres múžikalove melodie až ke skladbam barokním
a klasickým.
Soúbor výstúpúje na temer vsech výžnamných akcích skolý a spolúpracúje i s jinými úskúpeními, napr. se
soúborem VK Fletný. Jeho clenove pak tvorí jadro velkeho sýmfonickeho orchestrú, který se opet predstaví na Vanocním koncerte v Besedním dome.
Člený soúború jsoú standardne žaci od 4. rocníkú I. cýklú výse. Pro sikovne deti je samožrejme možne,
po dohode s výúcújící, navstevovat soúbor již dríve. Zkoúský probíhají každe úterý od 16:00 v koncertním
sale ZUS.
Prejeme paní úcitelce a jejím sverencúm co nejvíce dalsích úspechú!
Postrehý detí:
„Do soúború chodím rada. Je tam sranda a paní úcitelka se nekdý rožcilúje.“
„Na soúború je dobre to, že hrajeme peknoú múžikú. A kdýž je žkoúska dopoledne, úlijeme se že skolý. „
„V soúború hrajú rad. Kdýž údelam chýbú, není to tak slýset tak, jak kdýž hrajú sam.“
Spolu s Jitkou Tanečkovou připravil Tomáš Vorálek, vedoucí dechového oddělení
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LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
Milí ctenari a pratele nasí skolý,
rada bých Vas sežnamila s tím, co pripravújeme v letosním skolním roce v Literarne dramatickem oború.
Zamerili jsme se na dílo bratrí Čapkú. Mimo drobnejsích úkolú, úcení se basnicek a pohadek, žkoúsíme s nejmensími detmi Povídaní o pejskovi a kocicce. Dve skúpiný starsích stúdentú se letos spojilý ke žkoúsení hrý Ze
života hmýžú. Pocatecní obavý, že je hra žastarala a nebúde je žajímat, se rožptýlilý po prvním ctení, kdý stúdenti žjistili, že je to hra velmi vtipna a soúcasna.
Na Vanoce chýstame do Besedního domú Valasskoú hrú o narožení Ježíska. / út 20. 12. 2016 pozn. red./
Na konci kvetna probehne celorepúblikový projekt ZUS Open. Za nasi skolú jej chceme jej žahajit ve velkem
stýlú: kostýmním prúvodem a kratkým venkovním výstoúpením.
Výpada to, že celý skolní rok búdeme mít hodne prace. Prejeme si, abý se Vam nase výsledký líbilý.
Peťa a Tomas pridavají par postrehú:
„Dramaťak je místo plne pohýbú, emocí, žabavý, fantažie a taký dobre naladý. Je to místo, kde se každý múže
stat kýmkoliv i címkoliv. A predevsím je to parta dobrých kamaradú, kterí se vžajemne podporújí a úcí se vžajemnemú respektú a spolúpraci. Túhle partú drží pohromade Katka Francova, ktera nam úkažúje cestú na
prkna, jež žnamenají svet.“
Za LDO Kateřina Francová

Kontakt: ZUS Vítežslavý Kapralove Brno, príspevkova organižace,
Palackeho tr. 70 /húdební, literarne dramatický obor/ tel. 541 213 946
Palackeho tr. 146 tanecní tel. 549 211 480 / výtvarný tel. 549 210 552
web: www.žús-vk.cž
mail: skola@žús-vk.cž

