
 

naší královopolské ZUŠ V. Kaprálové,                                                                                    

školní rok 2017/18 probíhá ve znamení 60. výročí založení naší školy.                      

Před 60 lety vznikla samostatná Lidová škola umění, jejíž sídlo bylo na Char-

vatské ulici a v čele školy tehdy stál skladatel Jiří Matys.  Školu navštěvovalo 

okolo čtyř set dětí, dnes počet žáků dosahuje téměř devíti set.                                   

První vlaštovkou v rámci oslav výročí byla inscenace žáků literárně dramatic-

kého oboru Ze života hmyzu, které se uskutečnilo v divadle Barka a hodnoce-

ní diváků bylo velmi pozitivní. 

Další výrazný úspěch a zároveň i radost přineslo hlasování odborné komise, 

která udělila cenu PEDAGOG ROKU 2017 /Cena pro vynikajícího absolventa 

Pedagogické fakulty Masarykovy university/ naší paní učitelce                                     

Mgr. MIROSLAVĚ BRÁZDOVÉ. Gratuluji jí k tomuto ocenění a děkuji                               

za dlouholeté vynikající pedagogické působení v naší škole.  

 

Paní učitelka  
Brázdová při 
předávání ceny  
spolu s manže-
lem, dcerou a 
přáteli v aule 
Právnické fa-
kulty Masary-
kovy Univerzi-
ty v Brně. 

 

Foto:                         
H. Brunnerová 

 

 

Dovolte mi na prahu adventní doby vám popřát, aby tento sváteční čas byl 

projasněn láskou, pohodou, souzněním a klidem, který vás bude provázet   

nejen v době adventu, ale po celý rok 2018.  

Srdečně Vás zvu na tradiční Slavnostní vánoční koncert 21. 12. 2017 v 18.00 

hodin do noblesních prostor Besedního domu. Děkuji vám  rodičům, prarodi-

čům a  přátelům ZUŠ  za vaši přízeň, za to že vaše děti podporujete v docházce 

do naší školy, navštěvujete v hojné míře jejich vystoupení  a přispíváte tak 

svým dílem ke zvýšení kulturnosti nejen vašich dětí, ale i našeho národa.  

 

      Jana Sapáková, ředitelka školy 

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé 
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Taneční obor na naší škole má dlouhou tradici, vyučuje se v ní už od začátku existence ZUŠ,  

tedy od jara roku 1958.  

V letošním školním roce 2017/18 došlo ke změnám v pedagogickém sboru: 

po dlouholetém působení odešla do důchodu paní učitelka Hana Krčová a o její žáky se rozdělily 

dvě sympatické mladé tanečnice. Je to Jitka Doležalová a Jana Kubáčková. 

 

MgA. Jitka Doležalová  /vlevo/ po absolvování konzervato-

ře působila v tanečním souboru Národního divadla v Brně,   

při této práci vystudovala na JAMU obor taneční               

pedagogika. Od roku 2004 se věnuje pedagogické činnosti    

v Základních uměleckých školách— od září 2017  

v  naší ZUŠ V. Kaprálové a pokračuje v práci na ZUŠ       

Oslavany.  

Současně externě vyučuje na Fakultě sportovních studií  

na Masarykově Univerzitě. 

 

 

 

 

 

 
 

MgA. Jana Kubáčková /vpravo/ po studiu na brněnské           

taneční konzervatoři působila v Karlínském muzikálo-

vém divadle a v Praze vystudovala HAMU -  obor            

pedagogika tance. Poté vyučovala na ZUŠ v Plzni a v Brně 

a zároveň se věnovala taneční terapii pro lidi  s mentál-

ním postižením a autismem ve stacionáři Effeta v Brně. 

Nyní také pracuje jako produkční  

Mezinárodního uměleckého festivalu ProART.  

 

Tolik k malému  představení našich nových kolegyní. 
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TANEČNÍ OBOR  

    ŠKOLN Í Č ASOP IS   



 

V pedagogickém sboru tanečního oddělení nadále zůstává MgA. Alena Kyseláková a paní učitelka 

Kristýna Bělková DiS. se svými žákyněmi. Pochopitelně nemůžeme opomenout oba korepetitory                       

tanečního oboru, pana učitele Milana Heráka a MgA. Eduarda Tomaštíka, bez kterých by to prostě 

nešlo! 

Zveme Vás na několik připravovaných vystoupení tanečního oddělení: 
 

4. 12. 2017 v 17:00 hod. Taneční představení v divadle Barka 

8. 4. 2018 v 17:00 hod. Taneční představení v Sono centru na Veveří (k výročí 60. let ZUŠ) 
 

Přijďte se podívat! 

A tanečním pedagogům a jejich korepetitorům přejeme hodně sil a tvůrčích nápadů! 

 

připravila Helena Jankovská 

 

JAK TO  

VIDÍ NAŠI ŽÁCI 
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Nejmladší ze čtyř oborů naší ZUŠ je obor literárně dramatický. Byl zaveden ve školním roce 

1979/1980. Obor vede žáky nejen k hereckému a mluvnímu projevu, ale též k takzvané tvořivé 

dramatice, což je vytváření vlastních textů. Zaslouží si připomenout úspěchy studentů 

z devadesátých let, kdy pod pedagogickým vedením Ladislavy Dujsíkové získali ocenění 

v recitační soutěži Wolkerův Prostějov, Brněnské kolo, prvenství v přehlídce amatérských diva-

delních souborů ve Veverské Bítýšce „Na prknech“ a čtyři z nich se divadlu a divadelnictví věnují 

profesionálně. V živé paměti máme vystoupení žáků paní učitelky Eriky Kachlířové na koncertech 

školy. Od loňského školního roku vede LDO paní MgA. Kateřina Francová.  

                                                                                                                                   Z inscenace  I. Bergmanna  Podzimní sonáta 

JM Paní kolegyně, když jste vloni nastoupila na tuto školu, Vaše jméno mi připomenulo dva sólisty 

Státního/nyní Národního/ divadla v Brně: oblíbenou sopranistku paní Vlastu Francovou a pana 

Leopolda France z činohry. Potvrdila jste mi, že jste jejich dcerou. Jaké to bylo vyrůstat 

v divadelnické rodině? 

KF Měla jsem krásné dětství a úžasné rodiče. Nevím, jak to vypadá v rodinách nedivadelníků.         

Rodiče byli často pryč, tak mi snad chyběly teplé večeře, ale zato jsem měla pejska, který mě       
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PŘEDSTAVUJEME VÁM NAŠE UČITELE 



 

hlídal. Spoustu víkendů jsem proseděla na balkonku pod reflektory ve staré Redutě,                             

kde jsem poslouchala krásné operetní a muzikálové melodie. Maminka měla vždycky nádherné 

kostýmy a byla první Marií ve West Side Story u nás. Byla jsem na ni pyšná. Táta hrál velké role 

v Mahenově činohře, kam jsem začala chodit později. Na éru s panem Horníčkem se nedá zapo-

menout. Vůně v herecké šatně je neopakovatelná. Směs šminek, parfémů a mastixu.     

JM Takže divadlo byla Vaše jasná volba. 

KF Ne hned. Já jsem napřed vystudovala Střední zemědělskou školu a pak jsem absolvovala Ja-

náčkovu akademii múzických umění. Byli jsme pracovitý ročník a na své studentské kolegy a 

představení v Martě mám krásné vzpomínky. Pak jsem odešla do Hradce Králové a dvacet pět let 

jsem hrála v Klicperově divadle. Tam jsme s mužem také vychovali čtyři děti. V posledních letech 

jsem vedla divadelní kroužky s postiženými a romskými dětmi. Když jsme se s mužem přestěho-

vali zpět do Brna, logicky jsem chtěla v práci s dětmi pokračovat vedle činnosti v divadle Polárka. 

Těší mě velká svoboda, kterou v práci s dětmi mám a děti, které chodí na umělecké školy, mě 

vždy naplní optimismem. Jsou přemýšlivé, tvořivé, zajímají se o spoustu věcí okolo sebe, čtou … 

JM Od samého nastoupení na školu vyzařujete energií a nadšením, žáci chodí rádi do výuky.                 

Přímo parádní inscenací je nastudování titulu Ze života hmyzu bratří Čapků se staršími žáky.     

Hráli jste je dvakrát – v červnu a nyní 2. listopadu v královopolském divadle Barka.                                     

Jak téma oslovilo žáky?  

KF Po prvním přečtení děti konstatovaly, 

že je vlastně vtipná a aktuální hra. A také 

spousta krásných hereckých příležitostí. 

Letos jsme si všichni řekli, že z Barky už 

není cesty zpět. Dětem se zalíbilo stát na 

profesionálním jevišti. Pustili jsme se rov-

nou do Shakespeara. Sen noci svatojanské 

je krásná hra, ale velmi, velmi těžká. Zápa-

síme s verši a práce jde jen pomalu od ruky.                                       Z inscenace Ze života hmyzu  22. 6. 2017                                                                                                                                                                                                       

Tak nám, prosím, držte palce.     

JM Palce budeme držet a už se těšíme. 

Rozmlouvala Jarmila Mráčková 
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Jaká byla Tvoje cesta k hudbě a proč právě příčná flétna? 

Když mi bylo pět let, tak mě maminka vzala do hudebky, protože si myslela, že hezky zpívám. Začala 

jsem chodit do přípravky a paní učitelka Sapáková nám doporučila, abychom si vybrali nejdříve hru 

na nějaký nástroj. Já se rozhodla pro zobcovou flétnu a klavír a na zpěv už nezbyl čas. 

Co se ti představí, když se řekne ZUŠ Vítězslavy Kaprálové? 

Společné čekání na vystoupení s mými spoluhráči, se kterými jsem se díky škole spřátelila. Taky sdíle-

ná nervozita těsně před vystoupením a společná spolupráce a tvorba hudby. A představí se mi i paní 

ředitelka Sapáková, která má vždy na slavnostním koncertě v besedním domě projev.  My všichni 

jsme v tu chvíli nervózní. Čekáme připraveni u pódia a sledujeme dění na jevišti na malé televizce,   

kdy už půjdeme na řadu.  

Jak u tebe probíhá cvičení? 

Když překonám svoji lenost a najdu i nějaký ten čas, mám vyhráno... 

Tvůj nejlepší hudební zážitek? 

Když jsem hrála s filharmonií a mohla být uprostřed 

toho obrovského tělesa a slyšet všechny nástroje 

přímo kolem sebe.  A mohla se dívat na zuřivě      

ukazujícího dirigenta. A taky na vánočním koncertě, 

když jsem hrála v orchestru, který dirigoval pan    

učitel Pavel Feldmann. 

Tvůj nejhorší hudební zážitek? 

To bylo na jarním koncertě v Konventu Milosrdných 

bratří před čtyřmi lety, kde jsme hráli s kvartetem a 

začali úvodní úpravu písně Anička dušička. V tom se 

mi zasekla klapka, která se vůbec nehýbala a nešlo    

s tím nic dělat. Paní učitelka se pokusila flétnu spra-

vit, ale nepodařilo se a museli jsme vystoupení 

ukončit a uklonit se. Ještě ten večer jsme jeli s paní                

učitelkou Něničkovou, Sapákovou a Vorálkem flétnu 

spravit, ale nepovedlo se. Měla jsem dva dny před 

absolvákem a byly to nervy.  
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Po probrečené noci jsme jeli druhý den ráno s rodiči do Náměště za panem opravářem Hapalem, kte-

rý flétnu spravil a už tam jezdím pravidelně. Všechno nakonec dopadlo dobře. 

Jaké jsou tvoje hudební plány a nejbližší vystoupení, která tě čekají? 

Absolventské jarní koncerty na klavír u p. uč. Marty Feldmannové a na flétnu u p. uč. Terezy Tomáš-

kové. Na flétnu trénujeme na výroční koncert školy Vivaldiho Concerto per 2 Flauti, Archi, a Basso 

contimuo. A chtěla bych se přihlásit opět do projektu Mozartovy děti a zase se pokusit si zahrát             

s filharmonií. Příští rok mě čeká maturita, ale kdyby byla možnost zahrát si v nějaké té komořině, rá-

da se vrátím a zavzpomínám si na ty časy strávené v zušce. 

Magdalény Kadlecové se ptala paní učitelka Klára Veselá 

 

TANGO QUINTETTO DEL SUR—JIŽNÍ KVINTETO 
 

Je jedno z nejmladších komorních uskupení působících na naší škole. Vzniklo v červnu 2017                           

a nezávazně navazuje na soubory Quartetto Re Campo a Quartetto del Sur. Členové souboru jsou: 

Martin Klimeš, Petra Antlová – akordeon, Alžběta Janíčková – housle, Ondřej Špaček – klavír,                

Baran Gözen – kytara a hrají pod pedagogickým vedením Petra Zámečníka. 

Jak částečně vyplývá už z názvu, a pro ty, kteří znají Petra Zámečníka i s jeho hudebním zaměřením, je 

zřejmé, že se soubor věnuje především argentinskému tangu. Ať je to „tango viejo“ (staré tango –

 20. – 30. léta minulého století), nebo častěji „tango nuevo“ (nové tango – zhruba od poloviny 50. let 

minulého století). Mezi nejčastěji uváděné autory patří Astor Piazzolla, Vicente Greco nebo Rodolfo 

Mederos a samozřejmě autorská tvorba Petra Zámečníka. Tango Quintetto del Sur zkouší třikrát týd-

ně a je – li potřeba také o víkendech. To svědčí o mimořádně kladném vztahu všech zúčastněných 

k hudbě a tangu zvlášť. Ostatně k tomu, co je baví a na co se nejvíce těší, se vyjádřili i členové souboru. 

„Na co se v komořině nejvíce těšíte?“ 

„Nejvíce se těším na naší „skvadru“ – pozoruhodné členy našeho kvinteta, kvůli kterým kolikrát ne-

můžu ani hrát, jak se směju. Pokaždé se strašně těším i na ten „nářez“, nemyslím vepřový, ale ten od 

Piazzolly.“ „Na komořině se nejvíce těším na hraní s kamarády, jelikož je to jiné, než hrát sólo. Je to 

mnohem zábavnější.“ 

„Co vás nejvíc pobavilo?“ 

„Divné věci se tam dějí pořád. Třeba jednou, když jsme si všichni vyměnili nástroje a začali hrát. Mně 

připadly housle. Tohle poslouchat bych nepřál ani svým největším nepřátelům.“ 
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„Nejvíce mě pobavil a stále baví pan učitel Zámečník, protože má spoustu vtipných narážek a přirovnání. 

Například naposledy začal každému upravovat noty a ztratila se mu tužka. Cituji jeho slova: „Do háje, kde 

máme tužku?! Celá soutěž je k ničemu… Nikam nejedeme, nemáme tužku.“ 

„Co se nejvíc povedlo a nepovedlo?“ 

„Třeba, házet si přesně tužku, abychom si mohli zapsat změny, to se nám ještě moc nevede.“ 

„Spíš bych řekl, co se nám daří. Velmi nám jde rozbor skladeb. Sice s ním často končíme v  pozdních až 
ranních hodinách, ale dosahuje vysokých až profesionálních kvalit. Jinak za sebou máme několik koncertů 
a dvě úspěšné soutěže.“ 

„No… Občas se nám sem tam něco povede, ale zatím jsme na tom spíš tak, že jsme pana Zámečníka pře-
mlouvali, ať z toho okna neskáče.“ 

„Co považuji za nejvíc povedené? Za mě asi to, že můžu být součástí tak úžasné bandy a být vedena tak 
skvělou osobou, jako je Petr Zámečník.“ 

Tolik tedy z postřehů jednotlivých hráčů. 

Tomáš Vorálek 

Kvinteto získalo 1. cenu na mezinárodní soutěži v Dunajské Stredě—pozn. redakce po uzávěrce 

 

Kontakt: ZUŠ  Ví tě zslavy Kapra lově  Brno, pr í spě vkova  organizacě,  

Palackě ho tr . 70 /huděbní , litěra rně  dramaticky  obor/ těl. 541 213 946  

Palackě ho tr . 146  taněc ní  těl. 549 211 480 / vy tvarny  těl. 549 210 552 

wěb: www.zus-vk.cz            mail: skola@zus-vk.cz 

TANGO QUINTETTO DEL SUR—JIŽNÍ KVINTETO 


