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VII. ročník / číslo 2

Duben / 2019

První pololetí a zima je již minulostí. A ať byla zima jakkoliv hezká 

se spoustou sněhu, každý je rád, že už končí. Stačí se podívat z okna, 

aby měl člověk úplně jinou náladu, když vidí, že sluníčko přidalo

na intenzitě tak, že ze země vytáhlo sněženky, bledule, narcisky

a tulipány. Ovšem pro žáky a studenty ZUŠ V. Kaprálové začíná 

období velmi zvýšené intenzity práce a cvičení. Rozběhl se maraton 

soutěží MŠMT (školních, okresních, krajských a ústředních kol), 

kde již naši žáci se svými učiteli slavili první úspěchy. Byli jsme 

pořadateli okresního kola ve hře na akordeon a krajského kola

v komorní hře na žesťové nástroje.

Vážení rodiče, prarodiče, milí žáci 
a přátelé školy

A jaro je také vždy plné krásných koncertů a vystoupení. První 

vlaštovkou bude taneční vystoupení v SONO centru, budou 

následovat absolventské výstavy, koncerty a představení.

K vrcholům celého jara budou patřit koncerty sólistů s Filharmonií 

Brno, s Mladými brněnskými symfoniky, Helfertovým 

orchestrálním sdružením. A jarní slavnostní koncert, do kterého se 

jako již tradičně zapojí téměř celá škola, proběhne 20. 5. 2019

v 18 hodin v sále Besedního domu. Upřímně vás na tyto akce zvu.

Dovolte mi, abych vám popřála krásné jarní dny plné sluníčka,

aby se náš život přelil ze čtyř stěn vyhřátých bytů konečně

do sedadel kol, dětských hřišť, zahrádek a přírody. A žákům přeji 

rychlou a úspěšnou cestu k velkým prázdninám. 

Jana Sapáková

ředitelka školy
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V malém ohlédnutí za uplynulým půlrokem ve výtvarném oboru začínáme připomínkou vydařené 

adventní exkurze za uměním, a to do hlavního města Slovenské republiky. Děti a studenti z oddělení

M. Brázdové i jejich rodiče si tentokrát zajeli do art-muzea Danubiana a přímo v Bratislavě, v Kunsthale, 

absolvovali velmi zajímavou komentovanou prohlídku výstavy OBJEKTívne, věnovanou historii

i současné podobě objektového umění.

Po Novém roce vyvrcholila náročná příprava 7 našich žáků

k talentovým zkouškám na střední výtvarné školy, zakončená 

stoprocentním úspěchem. Na Střední školu umění a designu

v Brně byly ke studiu přijaty: Emilie BOULAZ a Markéta 

SMĚTÁKOVÁ na obor Design interiéru (ze třídy K. Hurník-

Zachrle), na obor Design interiéru a textilu Adéla 

ODEHNALOVÁ  a Kateřina NOVÁKOVÁ (ze třídy M. Brázdové), 

na obor Ekotextil Anna KISLINGOVÁ (K. Hurník-Zachrle)

a Grafický design Petra KOLÁŘOVÁ (M. Brázdová). Karolína 

SCHRIEBLOVÁ (K. Hurník-Zachrle) byla rovněž přijata

na Střední školu grafickou v Jihlavě. Všem budoucím 

výtvarnicím blahopřejeme ke skvělému výkonu a zvlášť Adéle 

Odehnalové, která v přijímacím řízení na svůj obor obdržela 

nejvyšší ohodnocení.

Ještě před Vánoci pracovalo výtvarné oddělení K. Hurník-

Zachrle na návrzích pro novoroční přání naší školy s tématem 

cyklistiky. Kresby Kláry Hodovské a Barbory Pernicové byly 

vybrány do Brněnského cyklokalendáře s následnou výstavou. 

Další práce žáků výtvarného oboru jsou dosud ke zhlédnutí

na hlavní budově ZUŠ na obou podestách schodiště, a to ukázky 

z projektu Kámen-nůžky-papír (odd. M. Brázdové) a Havrani 

(odd. K. Hurník-Zachrle).

Na závěr připomínka toho, co nás ještě v blízké době čeká: je to účast v několika filmových soutěžích 

pro děti a mládež - v soutěži Juniorfilm 2019 jsme čerstvě obdrželi 2. cenu za film „KDYŽ OŽIJÍ…“ 

autorů z multimediální třídy M. Brázdové (všem gratulujeme!), dále účast v Salonu filmových klapek, 

pořádaném Galerií Vaňkovka, spolupráce na benefiční akci ParaCENTRA Fenix Brno a opětovně účast

v brněnské akci k propagaci uměleckého vzdělávání ZUŠ OPEN 2019. Připravují se také výroční 

výstavy obou oddělení: v Malé královopolské galerii na Husitské ul. (projekt IMPULS), v bývalé 

brněnské Káznici a v Kult café, a v závěru školního roku celkem 3 výstavy letošních absolventů.

Tak se těšíme na některé z našich vernisáží - na shledanou!

Miroslava Brázdová

Výtvarný obor



Literárně dramatické oddělení na naší škole má dlouholetou tradici.  Oddělení působí v přízemí hlavní 

budovy v krásném divadelním sále, kde mají malí herci možnost nejen kvalitní přípravy na vystoupení, 

ale i na předvedení výsledků své práce. Sál, který je víceúčelový má jediný nedostatek – do hlediště

se vejde málo diváků. V současnosti literárně dramatický obor vyučuje paní kolegyně Kateřina 

Francová a obor navštěvuje 30 žáčků. Malí herci jsou rozděleni do čtyř skupin podle věku. Celé oddělení 

pilně pracuje, na Vánoce nastudovali pásmo koled a textů „O putování k jesličkám“.

Na konci roku pak bude společný text dvou oddělení „Rok“ – básně, písně, říkadla (3. 6. 2019, v 16.30,

v divadelním sále školy). Ve třetí skupině jsou samí hoši a ti se chystají na představení scének z knihy 

„Bylo nás pět“ Karla Poláčka, 

Postřehy malých adeptů herectví:

 Helena Jankovská

které bude uvedeno 10. 6. 2019, v 16.30, v divadelním sále školy.

A nejstarší, ti studují Gozziho komedii „Být královnou v Samandalu“ – premiéru můžeme vidět 23. 6. 

2019, v 19.00, v divadle Barka.

„Líbí se mi, že hrajeme různé hry a nacvičujeme představení pro rodiče… rád bych, aby do dramaťáku 

chodilo víc kluků, nejen my dva.“ David, 7,5 roků

„Na dramaťáku se mi líbí, že se tam učíme hodně věcí… hrajeme divadlo. Díky paní učitelce jsem mohla 

hrát i v opravdovém divadle a uspět v recitačních soutěžích. Muž paní učitelky pro nás skládá pěkné 

písničky. Přála bych si větší pódium a víc kluků…“ Martinka, 9 let 

Literárně-dramatický obor
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Dnes vám představujeme nejpočetnější uskupení působící na naší škole. Je jím dětský pěvecký sbor 

Vitulka, který čítá více než 90 mladých zpěváků a pod vedením paní učitelky Aleny Feldmannové 

funguje od roku 2015.

Sbor není určen výhradně pro zpěváky. Navštěvovat jej mohou všichni žáci, které baví zpívání, mají rádi 

dobrou hudbu a báječnou atmosféru při nacvičování a provádění skladeb. Rovněž zde mohou zažít

i spoustu legrace.

„Vitulka“ ale nebyla vždy tak velkým tělesem. Zpočátku ji tvořili jen žáci ze třídy paní učitelky

A. Feldmannové.  Teprve později k ní přibývali další i z jiných oborů, což vedlo k nutnosti rozdělit sbor 

na dva menší celky podle věku. První navštěvují žáci 3. – 4. třídy a druhý žáci od 5. třídy až do 18 let 

věku.

Zkoušky probíhají vždy v pondělí 16:00 – 16:45 mladší žáci a 16:50 – 17:35 starší žáci. Samozřejmě, 

pokud se blíží vystoupení nebo soutěž, zkoušejí dohromady všichni, kdo se produkce zúčastní. Mnohdy 

se stane, že se hledají i další volné termíny, aby výsledek byl stoprocentní. To se jistě vyplatí, protože 

„Vitulka“ vystupuje na prestižních akcích, jakými jsou například přehlídky dětských sborů

na každoroční pietní akci k výročí vypálení Lidic, účinkování na Festivalu mladých hudebníků v rámci 

„Mozartových dětí“ nebo na akcích s Magdalenou Koženou v rámci ZUŠ OPEN.

Pěvecký sbor Vitulka

FOTO: Markéta Zelenková



Nezanedbatelné jsou rovněž výsledky z různých soutěží odkud 

„Vitulka“ vozí pravidelně ta nejvyšší ocenění. Zde je potřeba

s gratulací zmínit ocenění za sbormistrovství pro paní učitelku, které 

si společně s postupem do celostátního kola přivezla z krajské 

soutěže v Mikulově, která proběhla 20. března 2019.

A ještě zbývá pohled do budoucnosti. Všichni se těšíme na další 

krásné koncerty. Paní učitelka bude jistě pokračovat v úspěšné práci. 

Svěřila se mi, že by ráda zorganizovala i „soustředění mladých 

zpěváků“, kde by si všichni společně krásně zazpívali, popovídali, 

navázali nová přátelství a měli i po letech krásné vzpomínky. Mezi 

další vize patří i vystoupení v zahraničí.

Na závěr mi dovolte, abych jménem nás všech popřál „Vitulce“ mnoho krásných vystoupení, dobré 

pohody a radosti ze skvěle vykonané práce pod heslem „Všichni za jednoho – jeden za všechny“!

Tomáš Vorálek

Jak to vidí naši žáci
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V září tohoto školního roku převzal 

funkci zástupce ředitelky školy – 

po Pavlu Borském – Mgr. art. Michal 

Kříž. Působí na naší škole od roku 

2016 a vyučuje hře na klarinet

a saxofon. Kromě toho je aktivním 

hudebníkem, je členem orchestru 

Janáčkovy opery NdB a klezmerové 

kapely HaChucpa.

Jak se vám v nové funkci daří?

Myslím, že snad dobře, snažím se. :-) 

Navazuji na mnoho dobrého. Snadné to vždycky není, záběr práce zástupce ředitele je hodně široký

a laťka, kterou nastavil Pavel Borský přede mnou, je vysoko. Naštěstí mě Pavel v loňském roce trpělivě 

do všeho zasvětil, pracovali jsme často spolu, věnoval mi opravdu hodně času, za což jsem mu moc 

vděčný.

Funkce vedoucího pracovníka dnes vyžaduje znalosti moderních technologií jako pomůcky

k chodu, organizaci a prezentaci každé instituce. Myslíte, že mají své místo i na půdě základní 

umělecké školy?

Jsme na umělecké škole, jsme tu primárně pro děti, abychom je směřovali k umění a kulturnosti, a jejich 

pozornost od mobilů a tabletů spíše odtrhli. Na druhou stranu si myslím, že moderní škola ve 21. století 

by se inovacím bránit neměla. Chod státní školy mi připadá dosti byrokratický, papírování je opravdu 

hodně, moderní technologie mohou v tomto směru pomoci. Dá se tak spoustu věcí usnadnit a urychlit

a mít tak stále prostor na to podstatné - na práci s dětmi.

Jaká specifika vidíte v tomto směru na naší škole?

Tak například, téměř všichni učitelé používají elektronické třídní knihy, máme nové webové stránky, 

plánujeme modernizaci a posílení wifi sítě v hlavní budově, v plánu jsou taky různá školení učitelů

v oblasti ICT, třeba v práci s notačními programy aj.

Vyučujete hře na klarinet a saxofon. Ovládá každý klarinetista hru na saxofon? Je to obligátní 

nástroj při studiu na konzervatoři?

Je to příbuzný nástroj, pro klarinetistu není až takový problém hrát i na saxofon. Má ale samozřejmě svá 

specifika, aby mohl člověk dobře učit hru na jakýkoliv nástroj, musí se tomu samostatně věnovat a mít

i hráčské zkušenosti, které pak předává dál. Na konzervatoři i na JAMU jsme saxofon obligátně měli, ale 

nedá se to srovnat s tím, když to studujete jako hlavní obor. Zvuk saxofonu mám ale moc rád, baví mě se 

dál vzdělávat a zdokonalovat právě v této oblasti.

Představujeme vám naše učitele



Michal Kříž

Vystudoval jste Konzervatoř v Brně, pokračoval na JAMU v Brně a magisterský stupeň studia 

jste absolvoval na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě.

Ano, prošel jsem hodně škol, setkal se s řadou výborných pedagogů a skutečných osobností. Myslím, že 

mi to hodně dalo, pozorovat odlišné přístupy na různých školách, pak o tom přemýšlet a vytříbit si svoji 

vlastní cestu, jak hráčskou, tak i tu pedagogickou.

Deset let působíte v orchestru Janáčkovy opery v Brně a máte zkušenost s účinkováním v řadě 

jiných orchestrů. To přináší stále nový rozhled, poznatky, obohacení. Dá se to promítnout

i do práce vyučujícího?

Určitě, hráčská praxe, zběhlost, vyhranost jsou pro pedagoga hudebního nástroje nesmírně důležité. 

Škola vás nenaučí všechno. Aby to pak člověk mohl dobře učit, musí znát detailně specifika svého 

nástroje, mít praktickou zkušenost, ne všechny fígle se dají vyčíst z metodik.

Pozoruji, že se Vám daří i v roli pedagoga. 

Jaký je váš pedagogický styl?

Jsem zastáncem pozitivního přístupu, 

snažím se, aby v hodině bylo přátelské

a tvůrčí klima. Výuka musí bavit jak žáka,

tak i mě, musíme být oba zapálení pro 

společnou věc. Je třeba být kritický

a náročný, nebát se klást si velké cíle, ale ne 

za cenu drilu a dusné atmosféry. Učitele 

hudby rozhodně nevnímám jako trenéra 

vrcholového sportu.

Jste členem klezmerové kapely HaChucpa, mnozí o této hudbě moc neví. Sama se ráda poučím…

HaChucpa není ve své podstatě pouze klezmerová kapela, je to spíše soubor, který se zabývá kulturou 

aškenázských (tj. východoevropských) Židů. Vedle klezmeru, což je čistě instrumentální hudba, 

zpíváme i tradiční písně v jidiš a hebrejštině, naše koncerty jsou doprovázeny scénickou četbou 

židovské literatury apod.

A co vlastně znamená HaChucpa?

Je to složenina dvou slov. „Ha“ je v hebrejštině určitý člen, kromě toho to symbolizuje, že jsme před více 

než dvaceti lety vznikli při brněnském HaDivadle. „Chucpa" znamená drzost a drzostí také je, že jsme si 

troufli navázat na téměř zaniklou tradici židovské kultury v Brně.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho zdaru ve vaší práci.

Jarmila Mráčková
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Jelikož jsem nikdy nebyla na taneční soutěži a dostala jsem nabídku zúčastnit se Krajské 

postupové přehlídky dětských skupin scénického tance v Otrokovicích, rozhodla jsem se, že to zkusím. 

Tato soutěž je určena pro taneční soubory z Jihomoravského a Zlínského kraje a dvě nejlepší 

choreografie z každého kraje postupují do Celostátní přehlídky v Kutné Hoře. Soutěží mezi sebou děti 

od 6 do 15 let a nerozdělují se podle věkových kategorií.

 Oslovila jsem tedy dívky ze 3., 4. a 7. ročníku a všechny nadšeně souhlasily, zvláště poté, co jsem 

jim řekla, že je to akce na celý den a zmeškají školu. A tak začalo zkoušení v potu tváře a holky to braly 

dost vážně a zodpovědně. Do té doby zdravé, začaly se však dívky z mladších ročníků zdravotně 

rozpadat. První se omlouvala, 

že si zlomila ruku, další mi 

oznamovala, že utrpěla úraz 

s krční páteří a nemůže hýbat 

hlavou, v další hodině chyběly 

rovnou dvě, které se srazily

ve škole, jedna měla rozseklé 

obočí a ta druhá vyražený 

přední zub. Aby toho nebylo 

málo, na další zkoušku přišly 

další dvě dívky o berlích, obě 

naražený kotník. A v této 

sestavě jsme zkoušely. Kdyby 

se někdo z vás přišel podívat 

na naše hodiny, nevěřil by 

vlastním očím. Na tanečním 

sále to vypadalo jako na příjmu v ortopedické čekárně. Skákající dívky o berlích, se sádrou,

s obvázaným krkem, sešitým obočím a s pevně zavřenou čelistí, aby se vyražený a znovu nasazený zub 

pevně uchytil… 

       Týden před soutěží jsme konečně zkoušely bez sádry a berlí a vše vypadalo nadějně. Ovšem 

zazvonil telefon: “Co se děje?” zeptala jsem se opatrně. “Helenka zvrací.” No to snad ne. Helenka měla

v úvodu naší choreografie tančit krásné sólo anděla. Vrátila jsem se k holkám a oznámila jim zdrceně: 

“Anděl zvrací, někdo musí Helenku nahradit!”

Nastal den D a my jsme vyrazily na taneční přehlídku. Autobus nás čekal před školou a dovezl 

nás přímo ke Kulturnímu domu v Otrokovicích, kde se soutěž konala. Přivítání bylo dosti strohé:

“Jste poslední a zkoušíte za 30 minut, moc nestíháte!” 

“Za 30 minut budeme připraveni” uklidnila jsem pořadatelku a zeptala se jí, kde máme šatny.

“Šatny? Budou vám muset stačit dva stolečky a sedm židlí.”

Jak jsme jely na soutěž
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Bylo nás 21 a hromada kostýmů k tomu. Obdivovala jsem holky, jak po prvotním šoku začaly 

skládat svoje věci porůznu na stoly, židle, na zem, začaly se převlékat do šatů a česat vlasy. Všude kolem 

nás se připravovaly další skupiny a bylo tam spousta účinkujících. Jeden velký mumraj.

Na generálku jsme přišly přesně. “Jdete pozdě, o to kratší bude vaše zkouška na jevišti.”

“Přišly jsme zavčas a rády bychom zkoušely, ale na jevišti je jiný soubor!” oznamovala jsem pořadatelce.

“Máte 15 minut.”

“Na jedno číslo?”

“Ne, na všechny tři vaše choreografie.”

No dobře holky, budete se muset s tím novým prostorem nějak poprat.

Opustila jsem je a šla za zvukařem a osvětlovačem v jedné osobě.

“Nestíhám,” volal na mě už z dálky. 

“Tak nástup s hudbou a světla… jaké máme možnosti?” ptala jsem se.

“Zkoušíte nebo mají jít další?” ozvala se z hlediště pořadatelka.

“Světla nechám na Vás.” odpověděla jsem unaveně.

Po druhé choreografii se na jevišti objevila paní v puntíkových šatech.

“Váš čas vypršel, už máme zkoušet my!”

Můj dosavadní klid mě nadobro opustil: “Na zkoušku máme 15 minut, opusťte, prosím, jeviště a nechte 

nás v klidu zkoušet!”

Postupovou přehlídku zahájilo naše číslo a další dvě následovala v první půlce. Po zbytek 

vystoupení jsme mohly všechny choreografie sledovat a občas jsme se nestačily divit. Opravdu si 

nemyslím, že by se na přehlídce dětských tanečních skupin měla objevit choreografie o třech 

neurotičkách: jedna řeší smrt dítěte, druhá drogy a třetí se prudce třepe, těžko říci proč. Ale našla se

i čísla čistá a krásná a mohla bych je vidět několikrát za sebou.

Na jevišti se vystřídalo celkem 43 choreografií. Naše výprava předvedla kvalitní výkony. Holky 

se těšily na postup, věřily si, nakazily i mě svým nadšením. Bohužel však postoupila dvě čísla, která 

jsme shodně už před vyhlášením hodnotily jako jedny z nejslabších. (Až doma jsem zjistila, že členka 

poroty pracuje s postupující choreografkou na jedné ZUŠ. A že tyto dvě kolegyně pravidelně vyhrávají 

Krajské kolo pohybové přehlídky scénického tance pro Jihomoravský kraj. Proč tedy nikdy nezískají 

titul na celostátní přehlídce, když jsou v Jihomoravském kraji nepřekonatelné?)

Naštěstí zklamání dívek vystřídala radost z velkého pytle bonbónů a z plátěných tašek, které jsem jim 

na památku věnovala.

“A kdy zase pojedeme na soutěž?” ptaly se hned po skončení. Třeba někdy jo…

Do Brna jsme se vrátily navečer, zamávaly jsme si a já spěchala domů. Kuřecí pečínka voněla 

přes celou chodbu.

“Tak jak jste dopadly?” ptaly se moje děti.

“Nevyhrály jsme” odpověděla jsem. A jelikož ráda soutěžím, dodala jsem posmutněle:

“Ještě nikdy jsem v životě nic pořádného nevyhrála!”

“To není pravda,” oponoval manžel. “ Vzala sis mě!”

Jana Kubáčková



Rozhovor s Adélou Odehnalovou, Petrou Kolářovou
a Kateřinou Novákovou

Trojici žákyň výtvarného oboru, letošních absolventek I. stupně, které s mimořádným 

výsledkem (1. - 6. místo) uspěly u talentových zkoušek na Střední školu umění a řemesel

v Brně, jsme položili několik otázek.

Jaká byla tvoje cesta k výtvarnému 

umění?

Adéla: Moje cesta k výtvarnému 

umění začala už ve školce, kdy jsem si 

radši šla sednout ke stolu s papíry  

a pastelkami než na koberec

za hračkami jako většina dětí. V šesti 

letech jsem začala chodit do výtvarky 

k paní učitelce Brázdové, kam chodím 

dodnes.

Petra: Já vlastně ani nevím, jak jsem se 

ke kreslení a malování dostala. 

Pamatuji si, že taky už ve školce jsem 

moc ráda malovala jiným dětem k narozeninám. Do výtvarky chodila moje starší sestra, takže jsem 

samozřejmě chtěla chodit taky. Od té doby na ZUŠ Vítězslavy Kaprálové chodím pravidelně až doteď. 

Jaký byl nebo je tvůj největší výtvarný zážitek?

Adéla: Zážitků je hodně, každopádně jeden z těch největších je asi týdenní výtvarný kurz, který 

probíhal o prázdninách a vedla ho právě paní učitelka Brázdová. Téma bylo Baroko. Celý týden jsme 

pracovali na performanci, která se myslím povedla dobře. Šili jsme si kostýmy, vytvářeli kulisy a získala 

jsem hodně zkušeností a poznala zase nové lidi.

Petra: Jestli tím myslíte výstavy a galerie, tak to byla určitě Danubiana v Bratislavě. Měla hodně pestrou 

sbírku vystavených děl, která byla převážně z moderního umění. To mohlo skvěle vyniknout v čistě 

bílých prostorách, které svým nenápadným vzhledem nenarušily ani jedno dílo. 

Katka: Já za svůj největší výtvarný zážitek považuji uvědomění, co pro mě umění znamená. Znamená 

pro mě neskutečně moc. Je to názor, váš subjektivní názor, který můžete nechat rozkřičet na davy lidí, 

který je motivuje, nebo pohoršuje. Je to váš pocit, který nemusíte nijak zdůvodňovat. Je to váš postoj,   

ve který věříte a můžete ho ztvárnit, jak chcete a čím chcete. Ale nejhlubší význam, který přikládám 

umění, je svoboda. Nejsou tu normy, ani hranice, jste volní, v tématu, ve velikosti, ve smyslu, v náčiní… 

Umění je svoboda. Svoboda vaší individuality.
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Kde čerpáš inspiraci pro svoje projekty?

Petra: Inspiraci čerpám prakticky všude a ze všeho. Nejčastěji to je ale hudba. Třeba impuls z nějaké 

konkrétní skladby může probudit úplně nový nápad a ten se pak snažím zrealizovat. 

Adéla: Všude. Venku, ve škole, doma, na sociálních sítích…

Katka: Řídím se podle citu. To, co mě zaujme, láká, nebo ve mně zanechává zvědavost, si později 

přeberu a využiji to. Ale největším zdrojem inspirace, nejenom ve výtvarné činnosti, ale i v životě je 

TICHO. Postupně ztrácíme schopnost vydržet sami se sebou. Neustále musíme něco řešit a ve spěchu 

nad něčím přemýšlet, ale tímto chováním utlačujeme své kreativní nápady a vize. Naučila jsem se 

umlčet svoji kritickou mysl a na místo toho poslouchat své kreativní já. Nitro, kterému jsem ochotna 

naslouchat. Poté ke mně přijdou všechny nápady světa. 

Co tvoje největší výtvarné úspěchy? 

Petra: Určitě to, že jsem se dostala na SŠUD skrze 

talentové zkoušky a že jsem dokázala být lepší než 

pár desítek jiných uchazečů. To zatím považuji i za 

svůj největší úspěch vůbec. 

Adéla: Můj největší výtvarný úspěch je taky ten,   

že mě přijali na střední uměleckou školu…

Co si představíš, když někdo po letech řekne – 

ZUŠ Vítězslavy Kaprálové? 

Adéla: Určitě si představím svoje dětství. Na tolik let 

strávených tady se nedá jen tak zapomenout. 

Vzpomenu si na lidi, které jsem zde poznala - ať už 

na výtvarném nebo hudebním oboru - a zážitky    

s nimi. Taky učitele, kteří se mnou měli takovou 

trpělivost.

Petra: Já bych si vzpomněla na místo, kam jsem tak moc ráda chodila a brala ho jako velký odpočinek 

pro psychiku a také k uklidnění myšlenek. Vzpomněla bych si na lidi, se kterými jsem tam chodila. Ale 

hlavně bych si vzpomněla na naši paní učitelku, která s námi nikdy neztratila nervy a nevzdávala to  

s námi, i když jsme dokázali být nesnesitelní. 

A tvoje umělecké plány do budoucna? 

Petra: Moje plány do budoucna budou zatím studovat střední uměleckou školu a pak se asi budu snažit 

uchytit jako grafická designérka, protože snad každého sen je živit se tím, co ho baví.

Adély, Petry a Katky se ptal pan učitel Petr Zámečník
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Připravujeme

 ZUŠ Open BRNO 2019 aneb Proč bychom se netěšili

23. 4. 2019
18.00 / Mendelův refektář

24. 4. 2019
17.00 / Malá královopolská galerie

15. 5. 2019
18.00 / koncertní sál školy

20. 5. 2019
18.00 / Besední dům

21. 5. 2019
18.00 / koncertní sál školy

30. 5. 2019
18.00 / koncertní sál školy

14. 6. 2019
18.00 / koncertní sál školy

23. 6. 2019
19.00 / Divadlo Barka

Absolventský kytarový koncert
hrají absolventi ze třídy E. Zavadilové a J. Michálka

Vernisáž výstavy „IMPULS”
velká výroční výstava žáků oddělení M. Brázdové

Absolventský koncert žáků M. Fišla
hrají absolventky Marie Vaňková a Tereza Vaňková

Slavnostní jarní koncert

Absolventský koncert žáků N. Čermákové a J. Boudjaoui

Absolventský koncert žáků J. Tanečkové a M. Kříže
hrají absolventi Alžběta Janíčková a Vojtěch Buš

Absolventský koncert žáků P. Feldmanna
hrají absolventky Annette a Elisabeth Tomandlovy

C. Gozzi: Být královnou v Samandalu
divadelní představení žáků LDO

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

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé naší ZUŠ. Přijďte si s námi zazpívat a spolu s dalšími školami 

vytvořit největší sbor, který kdy Brno zažilo!

Kdy: pátek 31. 5. 2019

Sraz pro sbor: 17.30 hod.

Provedení: cca 17.45 hod.

Kde: Dominikánské náměstí Brno

Noty najdete na internetu:  kanál YouTube - ZUŠ Open BRNO

ke stažení na: 

Máme i Facebook: ZUŠ Open BRNO

www.ticbrno.cz/zusopen


