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Vážení přátelé naší školy,

Květen / 2022
asi mi téměř všichni dáte za pravdu, že jarní měsíce vybízí k větší
aktivitě, lepší náladě a pozitivnějšímu myšlení, než měsíce podzimní
a zimní. Zvláště letos jsem jaro očekávala s velkým nadšením a těšila
se na odložení respirátorů, na usměvavé tváře a bodré pozdravy
potkávajících se osob, na koncerty plné nadšených posluchačů.
Každé vystoupení v době mimořádných opatření bylo pro žáky
podstatně psychicky náročnější než obvykle. Malí umělci po
příchodu na jeviště hledají očima svou maminku, tátu nebo paní
učitelku či učitele a čekají na jejich úsměv a povzbuzení. Místo toho
Po dvou dlouhých letech jsme se však dočkali. Respirátory a roušky
zmizely a radost z návratu k normálu mohla vypuknout v plné míře.

Školní časopis

ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno, příspěvková organizace

viděli obraz nečitelných obličejů zahalených do obličejových masek.

Všechno by bylo skvělé, ale bohužel letošní jaro přineslo velký
smutek. V Evropě máme válku. Jsem si vědoma, že i na toto téma se
názory různí, ale snad se všichni shodneme na tom, že děti mají mít
svůj domov, rodiče, kamarády, hračky, a hlavně spoustu lásky.
Neměly by žít v nejistotě, bez domova, ve strachu o táty a vidět
plačící mámy. Proto pokud nám bylo dáno, že žijeme v zemi, kde se
máme dobře, kde se naše děti můžou smát, tančit, zpívat a hrát,
buďme za to vděční. Nenechme se strhnout k přehlížení a netečnosti k těm, kteří teď naši pomoc potřebují.
Jana Sapáková
ředitelka školy
Verše písně skupiny Synkopy 61 z roku 1968
Napsal si někdo na starý kůl
Prostinkej nápis „Válka je vůl“.
Před kůlem stojím, čepici smekám,
V očích mám slzy a pak si klekám,
Modlím se za ty, kteří ten kůl
Nevidí a nečtou, že válka je vůl.

Jaké je to soutěžit v tanci
Jana Kubáčková
Kdybyste se mě ještě před soutěží zeptali, jaké to je soutěžit
v tanci, odpověděla bych vám, že
v umění není první ani poslední
místo. Tanec vyvěrá ze srdce,
taneční pohyby se vlní v rytmu
hudby, sukně se roztočí a se
zastavením pohladí stehna…
Je to poezie, která každého přitahuje jiným způsobem. Máme
vůbec právo tuto křehkost hodnotit? A může porota objektivně
obhájit, že například 1. místo
vyhrála baletní variace s čistým
provedením, 2. místo obsadil
lidový tanec se zemitým dupáním
a radostným zpěvem a 3. místo
náleží výrazovému tanci jednou
s hlavou dole a podruhé nahoře?
Ne, odpoví umělci ze všech
odvětví jedním hlasem. Já jsem
umělec duší i tělem, ale jsem také
soutěživý typ, bohužel. Soutěžím
a vsázím se často se svým manželem, kterého mám po ruce.

choreograﬁe Kuchaříci, žákyně ze třídy MgA. Jany Kubáčkové

Onehdy jsme spolu jeli na nákup,
každý měl jeden nákupní vozík

řekla, že si to v prvé řadě užijeme. Rozárka k tomu dodala, že není důležité

(jsme velká rodina a hodně sní-

vyhrát, ale zúčastnit se. Má pravdu, ale s mojí povahou mi toto heslo nejde

me) a po zaplacení jsem se s dra-

z úst. Povzbuzovala jsem dále dívky, že určitě nikdo neonemocní a když

hým vsadila, že dojedu s košíkem

už, tak jen trošku. Lucinka dodala, že i s vysokou teplotou dorazí. Na to jí

k autu jako první. Vyhrála jsem. Při

Liduška oponovala, že by se jí při vysoké teplotě mohla zamotat hlava,

rozjezdu si totiž manžel natrhl

spadla by a celý tanec by všem zkazila. Začalo mírné dohadování, proto

lýtkový sval a jeli jsme i s nákupem

jsem rychle pokračovala v povzbuzování:

na pohotovost. Ale to jsem odbo-

"Když se někomu něco nepovede, ještě více se začne usmívat."

čila.

"Takhle?" zkusila to Leonka a zašklebila se, až jsme se všechny rozesmály.

Svým milým malým tanečnicím
z 2. ročníku jsem před soutěží

2

"Když nepostoupíme, koupím vám všem zmrzlinu", navrhla jsem.
"A co když postoupíme?" věřila si Terezka.

"Koupím zmrzlinu a šampaňské."
"Ale bez alkoholu" zdůraznila
Mášenka.
Svým vyspělejším tanečnicím
jsem řekla, že musí zabrat, jinak
žádná soutěž nebude. To stačilo.
Na tanečním sále začínaly trénink
v přesný čas, v plném počtu,
zpocené trikoty a hodiny navíc.
Takové odhodlání jsem u nich
dlouho neviděla. A to se mi líbilo.
Soutěžní den se vydařil. S paní
učitelkou Doležalovou jsme měly
připravených 7 choreograﬁí
a všechny získaly ocenění!
Tanečnice z 2. ročníku vyhrály
zlaté pásmo a postup do krajského kola!
Takže soutěžit v tanečním umění, a umění obecně, se opravdu
nedá, na druhou stranu, když
vyhrajete zlato, dá se to skousnout a všechny soudy jdou
stranou do chvíle, než zase vyhraje někdo jiný...

choreograﬁe Nevěsty, žákyně ze třídy MgA. Jitky Doležalové

VŠECHNO, NĚCO nebo NIC procházka výtvarným projektem
Miroslava Brázdová
Kolik je VŠECHNO? Jak vypadá

a nacházející možnosti, jak výše uvedené neurčité kategorie a pojmy

NĚCO? Je NIC opravdu prázdno?

vyjádřit zobrazitelnými prostředky – tedy kresbou, malbou či prací v ma-

Takové i další podobné otázky

teriálu a prostoru. Zdánlivě neuchopitelné téma se tak v průběhu času

řešili v tomto školním roce ve své

změnilo v tajemnou a neprozkoumanou cestu do světa vlastních

tvorbě žáci a studenti výtvarného

představ a pocitů, který lze odhalit, pochopit – a ztvárnit.

oddělení Mgr. Mirky Brázdové

Nejvýznamnější část projektu tvoří hledání „něčeho“ a jeho tvaru.

v projektu s názvem „Všechno,

Vynecháme-li tvar přírodní a geometrický, dostaneme se nutně k ne-

něco nebo nic“. Počáteční úvahy

pravidelnosti, proměnlivosti a neopakovatelnosti. V úvodních kresbách

takřka ﬁlozoﬁcké postupně vy-

se snažíme propiskou na malých i velkých plochách papíru rozvíjet buď

střídaly výtvarné pokusy, hledající

ještě reálný přírodní útvar (například bobule černého bezu) nebo
(pokračování textu na str. 6)
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Z ateliérů výtvarného oboru
ukázky z projektu VŠECHNO, NĚCO nebo NIC

Miroslava Brázdová
Autoři výtvarných prací 7 - 18 let (shora):
Anna Škárová - Tušová skvrna s průsvitkou
David Hrda, Salma Novosadová, Ella Trnková - Amorfní skvrna (akryl, koláž)
Anna Palíková, Adriana Křivánková, Klára Loučková - Skoro nic, Hodně, Příliš (keramika)
Vojtěch Kozák, Sylva Nepustilová - Dokreslená skvrna (koláž - akryl, tužkový pastel)
Petr Horký, Jakub Šír, Vojtěch Kozák - Velká skvrna (kašírovaný objekt)
Anna Švrčulová - Dovnitř a Ven (kresba propiskou)
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Autoři výtvarných prací 10 - 17 let (shora):
Petra Buksová a Adina Stachová - Velká skvrna (kašírovaný objekt)
Kryštof Hladík, Elisabeth Tomandlová - Bobule (kresba propiskou)
Sofie Renée Lelková, Lada Froncová, Ema Častová - Něco zbylo (dekoláž)
Leopold Rotter - Horror vacui / hmyz (kresba tužkou)
Veronika Oppeltová - Nicota (tempera)
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pracujeme se zcela abstraktní linií či šrafurou.
Střídáme propisky i barvy
– od klasické inkoustově
modré až po červenou
a černou.
Hlavním objevem a příkladem nepravidelného
tvaru, k němuž se dostáváme výtvarnou hrou s tekutou barvou, je však
SKVRNA. Kreslíme ji štětcem a tuší, akvarelovými i
krycími barvami, roztíráme prsty. Po zaschnutí

z projektu VŠECHNO, NĚCO nebo NIC, Adam Gregůrek, 16 let

hledáme další způsoby
pro její formování: vytrhávání z papíru, dokreslování tužkovým pastelem,
překreslování na průsvitky. Závěrečné zpracování vybraného „amorfního“ tvaru vede ke zvětšování skvrny v podobě
prostorového objektu
kašírovaného z buničiny
nebo z ručně sešívaného
a vycpávaného textilu
(mladší žáci). Jiné řešení je
kolekce velkoplošných

z projektu VŠECHNO, NĚCO nebo NIC, Klára Loučková, 12 let

maleb akrylem (starší
žáci).
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„Přibývání“ a „ubývaní“ je úkolem i pro nejmenší děti (malba temperou,

Zajímavou oblastí naše-

keramika) a také pro ty starší – vyzkoušely si zajímavou malířskou techniku

ho zkoumání je skupina

dekoláže. Téma „všeho“ je v umění často spojováno se „strachem z prázdna“

slov, popisujících množ-

(horror vacui). Vracíme se tady znovu ke kresbě, tentokrát tužkou,

ství nebo počet „něčeho“:

a vyplňujeme orámovaný prostor na papíře ﬁgurami zvířat a lidí. Opačný

několik, málo, mnoho,

výtvarný problém „ničeho“ je pokusem o zobrazení pocitu opuštěnosti

skoro všechno, téměř

a prázdnoty prostřednictvím malby i jednoduché graﬁcké techniky papírorytu.

nic… Promýšlíme, jak je

Tady už se naše práce na projektu uzavírá. A tak zbývá už jen pozvánka na

vyjádřit v materiálu, zvláš-

výstavu VŠECHNO, NĚCO NEBO NIC, kterou bude možno zhlédnout v Galerii na

tě v keramice.

Radnici v prostorách ÚMČ Brno-Řečkovice od 19. května.

Máme děti na ZUŠ
Jana a Martin Hrochovi
ZUŠ V. Kaprálové byla pro naši

Po přijímacích zkouškách se Štěpánek dostal na klavír k panu učiteli

rodinu jasná volba. Je to jedna

Petru Feldmannovi, čehož si moc vážíme. Doma při cvičení to sice někdy

z nejlepších uměleckých škol

bývá boj, ale když se mu potom podaří zahrát celou skladbu, je to veliká

v Brně a pro mého manžela v tom

radost. Sledujeme ten pokrok a jsme hrdí rodiče, i když na koncertě třeba

nejlepším slova smyslu dokonce

něco splete. Díky, pane učiteli, za trpělivost!

konkurenční. Sám je ředitelem

K paní učitelce ﬂétny Dagmar Kovářové začal Štěpánek nejdřív chodit

ZUŠ v Komíně. Jsme muzikantská

soukromě. Moc se mu to líbilo, protože paní učitelka to s dětmi opravdu

rodina a já sama jsem mnohokrát

skvěle umí. Proto přihlášení i na ﬂétnu byla jasná volba.

v koncertním sále této ZUŠ zpí-

Sami jsme zvědaví, kam jeho cesta nakonec povede. Našim cílem je, aby

vala a zažila tu překrásnou atmos-

měl hudbu rád a uměl si zahrát oblíbenou píseň nebo třeba o Vánocích

féru.

koledu na hudební nástroje.

Důležití pro nás byli hlavně kva-

Největší příjemné překvapení pro mě je, že Štěpánek chodí nadšený

litní učitelé. Mnoho z nich znám

i z hudební nauky. Když si vzpomenu na sebe, jak mě to nebavilo, je skoro

jako kolegy z divadla a vím, že to

zázrak umět zaujmout v tomto předmětu. Za to vděčíme paní učitelce

jsou skvělí muzikanti. To, jak učí,

Petře Kopůncové.

zase dokáže posoudit manžel
z různých soutěží a koncertů, kde

Ještě máme doma dvouletou holčičku Lucinku. Naše volba bude opět
jasná, ZUŠ V. Kaprálové! Čas ukáže, který nástroj nebo obor si vybere.

se prezentují žáci z různých ZUŠ.

Štěpánek Hroch v hodině u pana učitele Petra Feldmanna
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Konečně hrajeme
Ema Křížová
SCÉNÁŘ. Slovo často u nás skloňované. „Vytiskla jsem vám
scénáře.“ „Kdo si zapomněl
scénář?“ „Dnes uděláme škrty ve
scénáři.“ Zkrátka, scénář je pevná
půda pod nohami herce i režiséra.
Návod na to, co se stane, i kdy se
to stane.
Uplynulé dva roky nám ale náš
scénář pořád někdo předělával,
upravoval a měnil. Nemohli jsme
zkoušet. A když už to šlo, nemohli
jsme hrát. A když už to šlo,
nemohli jsme hrát spolu. A když
už to šlo, nemohli přijít diváci.
(Chápejte, to už jednoho začne
deprimovat.) No a co nám zbývá,
když nemáme scénář? No
přece… IMPROVIZACE! Já
osobně improvizaci miluji. Je
osvobozující, napínavá, hravá,
nutí člověka absolutně se ponořit
do přítomného okamžiku. Jen
tehdy je povedená.
Ale čeho je hodně, toho je zkrátka
příliš. A po dvou letech neustálých

představení Dramaťák pod stromeček, foto Markéta Šmerdová

změn a omezení, můžu letos konečně říct, že náš scénář klape! Můžeme
hrát. A dokonce, až na drobné výjimky, naše naplánovaná vystoupení
proběhla! Někdy sice téměř s nasazením vlastního života, ale ve výsledku
krásně. V divadle Barka jsme, za velice napínavých okolností, úspěšně
odehráli představení Sexmise. Před Vánoci se nám povedlo uvést večer
Dramaťák pod stromeček, a v průběhu roku naši žáci účinkovali na řadě
koncertů.
Školní rok ale ještě není u konce. A předtím, než se všichni rozletíme do
různých stran, užívat si slunce, dlouhých teplých večerů a prázdninové
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foto Ema Křížová

svobody, čekají nás důležitá
vystoupení. Na konci května
zahrajeme v našem sále Sněhovou královnu a Tajemství obrazu.
5. a 13. června chystáme inscenaci Romeo, Julie a tma v Divadle
Barka ve spolupráci s hudebním
souborem Klezmer Ensemble,
který se věnuje židovské hudbě.
Doufejme tedy, že v našich životech v nadcházející době zase
zavládne rovnováha, a tu zmíněnou improvizaci necháme tam,
kde jí to sluší úplně nejvíc, a to na
jevišti.

představení Sexmise v Divadle Barka, foto Jiří Plieštik
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Rozhovor s Adamem Staškem
Tomáš Vorálek
Je jaro a s ním je tu i další číslo časopisu.

Ano, stručná a výstižná odpověď! Ale vraťme se k hudbě. Jaké byly

Rozhovory s úspěšnými žáky se staly již

Tvoje začátky?

jeho pevnou součástí. Dnes bude odpovídat Adam Stašek.

Do hudebky jsem nastoupil před 11 lety, a to do přípravky k paní
učitelce Pidové. Poté jsem začal chodit hrát na kytaru s panem
učitelem Michálkem. Pan učitel byl vlastně ten, kdo ve mně, cca po
třech letech kytary, probudil touhu chodit do sólového zpěvu. V té
době jsem začal zpívat v pěveckém sboru Kampanela, toho pan
učitel využil, a k hraní na kytaru jsme si začali i zpívat. A jednoho dne
mě představil panu učiteli Borskému. Hru na kytaru jsem před 2 lety
absolvoval a s panem Borským budu absolvovat letos. Takže
zpívám zhruba 8 let. Plus se ještě jako amatér učím na klavír.
To je docela široký záběr. Je ale jasné, že zpěv vítězí… Velkou
zásluhu na tom jistě má i pan učitel. Jak Tě dokáže motivovat?
Pan Borský je skvělý učitel, každou hodinu posune moji techniku
zpěvu o kousíček dál, naučí mě něčemu novému. Myslím, že co pro
mě nejdůležitější je to, že mi dává volnost ve výběru skladeb, na
kterých budeme pracovat a v hodinách prostě spolupracujeme.
Díky němu jsem měl možnost vyzkoušet si spoustu věcí, ať už to

Zdravím Tě, Adame. Začnu tradičně, jak

byly soutěže, koncerty nebo jiné různé akce. Prostě jsem měl štěstí

jste na tom s hudbou jako rodina?

na skvělého učitele. A moje motivace? Být stále lepší a lepší,

Vždy, když se mě někdo zeptá na otázky
typu: „A po kom máš hudební sluch?”
„Rodiče na něco hrají?” musím se
pousmát, protože jedině můj dědeček
hrál kdysi na tahací harmoniku, ale jinak
je zbytek rodiny bez hudebního sluchu
a nikdo na nic nehraje.

protože zpěv je unikátní v tom, že se dá do nekonečna nějak
zdokonalovat.
To je jistě pravda. Ostatně Tvé dosavadní úspěchy jsou toho
jasným důkazem. Účastnil ses např. Maratonu hudby, nebo
Mezinárodní soutěže v Berlíně…
Soutěže mě provází už déle, ale zatím to byly jenom okresní nebo
celostátní, tedy donedávna. V listopadu jsem se zúčastnil první

Takže tady zřejmě neplatí, že „jablko

mezinárodní soutěže Europop Contest, sice byla jenom online, ale

nepadá daleko od stromu“. Adame a

i tak jsem se umístil v top 20, takže myslím, že je to úspěch. Velký dík

co škola, máš nějaké oblíbené před-

patří i ZUŠce a zejména paní ředitelce Sapákové, která nám

měty, nebo zájmy mimo zpěv?

ohledně soutěže moc pomohla. Jinak už se moc těším na léto a na

Studuji na Gymnáziu Matyáše Lercha

Maraton hudby, minulý rok to bylo super, tak doufám, že tento rok

tady v Brně a musím říct, že jsem spoko-

to bude ještě lepší. Mezi moje další úspěchy patří třeba vystoupení

jený.
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v SONO centru či Vile Tugendhat.
Já o Tobě ale vím, že spolupracuješ i s různými orchestry a komorními soubory.
Spolupráce obecně s „živou
hudbou” mě vždycky hrozně
bavily, ﬁnální výstup na koncertě
má pak úplně jinou atmosféru než
zpívat jen tak s podkladem. V následujících týdnech mě čeká
spolupráce s Mladými brněnskými symfoniky, moc se těším
a jsem zvědavý na výsledek.
A aby toho nebylo málo, pokoušíš se i o vlastní tvorbu.
Vlastní písničky píšu… Psaní písniček je skvělá věc, člověk může
předat svoje emoce, pocity,
názory v textech a důraz podpořit
instrumentací. Začal jsem „psát”
cca před 2 lety, ale v té době jsem
považoval každou náhodnou
melodii, kterou jsem vyťukal na
klavír za úspěch, teď už moje
tvorba dává větší smysl, texty
mají význam a hudba strukturu,
takže doufám, že svoje písničky
v brzké době začnu vydávat a budou se líbit.
K tomu Ti budeme jistě všichni
„držet palce“. Adame, myslím, že
se blíží konec našeho povídání.
Prozraď mi prosím, čeho bys

kdy jsem říkal, že se hudbou živit nechci, že přece musím mít nějaké
povolání, ale je třeba si uvědomit, že zpěvák je taky povolání. Čím déle se
zpěvu věnuji, tím více zjišťuji jak moc mě hudba a zpěv naplňují, a že je to
asi ta správná cesta, ze které bych neměl nikdy sejít.

chtěl v hudbě dosáhnout.
To je skvělé! Hudba skutečně lidský život neobyčejně obohacuje. A je
Velká stage, záře reﬂektorů a sta-

v podstatě jedno, jakým způsobem se jí věnuješ. Adame, krásně se mi

tisíce fanoušků…asi sen každého

s Tebou povídalo a na závěr Ti musím popřát, aby se Ti Tvá přání splnila.

hudebníka, a i ten můj. Byly doby,

Díky za rozhovor!
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MenART, Iva a výtvarno
Kamila Hurník Zachrle
Iva Petrášová ke mně chodí již osmým rokem.

Stipendijní program MenART byl založen v roce 2018

Absolventka dvou cyklů výtvarného oboru v sou-

pod křídly Nadačního fondu Magdaleny Kožené.

časnosti studující ve studiu pro dospělé, která se

Stěžejní myšlenkou projektu je poskytnout podporu

hlásí se na vysoké umělecké školy. Moc šikovná

výjimečně nadaným žákům základních uměleckých

holka. Umí to. Nakreslí i namaluje cokoli, co vidí před
sebou, na fotce i ve skutečnosti. Skvělé míchání
barevných přechodů! Jen pořád jako by se jí nedalo
překročit do vlastní tvorby… mockrát jsme o tom
mluvily. Ona chápala mě, já ji, ale chtělo to nějaký
impulz odjinud. A skvělou možností bylo dostat se
do projektu MenART, o kterém jsem se dozvěděla na
základě účasti v ZUŠ Open.
škol. Talentovaným mladým lidem zapáleným do uměleckých oborů, kteří chtějí prozkoumat více do hloubky
svůj obor, případně uvažují o tom, že by se mu chtěli
věnovat profesionálně, a v neposlední řadě i jejich
pedagogům na společné cestě. Studenty si do programu vybírají sami zapojení umělci – mentoři na
základě zaslaných přihlášek s ukázkami prací, motivačního dopisu a doporučení pedagoga.
Na Ivě bylo napsat motivační dopis…
akryl

Jmenuji se Iva Petrášová. Odmalička ráda kreslím. Mezi
jedenáctým a dvanáctým rokem jsem si založila deníček,
kde jsem si malovala podle předloh většinou zvířata.
Potom ve třinácti letech jsem začala malovat rodinu,
a hlavně portréty slavných osobností tužkou, podle
fotek. Od svých 13 do 17 let jsem vytvořila asi 100 obrázků.
V ZUŠce (výtvarce), kam stále chodím, jsem se zúčastnila
soutěže na plakáty, kde jsem vyhrála 3. místo. Tento rok
jsem se opět zúčastnila soutěže školy, kde jsem získala 2.
místo. Chodím do ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v Brně 7 let.
Studuji gymnázium Pavla Křížkovského s uměleckou
proﬁlací a po maturitě bych chtěla jít studovat na FAVU
v Brně. Dozvěděla jsem se o stipendijním programu od
mé výtvarné pedagožky Kamily Hurník Zachrle. Ráda

akryl
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maluji a kreslím, baví mě různé techniky, jako je technika

tužkou, uhlem, propiskou, akrylovými barvami
a akvarelovými pastelkami. Chtěla bych se dále
rozvíjet v umění a naučit se i jiným výtvarným
technikám, které by mě mohly obohatit...
A stalo se, v únorovou sobotu o rok později
se Iva v Praze setkala s akademickým malířem
Martinem Velíškem:
„Díky nadaci MenART jsem měla příležitost se
setkat s umělcem a profesorem Martinem
Velíškem. Program se uskutečnil v Praze v Domě
U kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v sobotu od 10 do 16 hodin. Zprvu program začal přednáškou, díky níž jsem se dozvěděla
o tomto umělci více podrobností, jak o jeho
životě, tak i tvorbě. Nejvíce se mi líbily Velíškovy
hyperrealistické židle, ale také hnijící jablka,
která byla namalována technikou oleje.
V další části programu jsme si sami zkoušeli
různé metody, jak nakreslit šišku z různých úhlů
pohledu, ale i se zavřenýma očima nebo
mýdlem. Objekt jsme tudíž nemohli při kreslení
technika tečkování

vidět, ale zhmotnil se až když se trocha graﬁtu
zachytila na místech, kde mýdlo zanechalo
mazlavou neviditelnou stopu.

Nakonec jsem měla i tu možnost konzultovat své práce
s tímto umělcem a zjistit také, jakým směrem bych se ve
výtvarném umění mohla dále posouvat. Celkem jsem si
přichystala deset děl, které mám na absolventskou práci
z gymnázia Pavla Křížkovského s uměleckou proﬁlací, ale
také na přijímací zkoušky na vysokou školu.
Mé práce zahrnovaly techniky: tužkou, propiskou,
uhlem, akrylovými barvami, akrylovými pastelkami, ale
také techniku, kterou jsem až letošní rok sama objevila.
Jedná se o techniku tečkování a používání vzorů pomocí
tenkého ﬁxu ať už barevného nebo černého. Tento typ
techniky zabere sice člověku hodně času, ale výsledek
stojí potom za to. Sedm mých prací je ve formátu A1 a zbylé tři ve formátu A3. Panu Velíškovi se právě tato technika
líbila, ocenil i použití propisky v kombinaci s akrylovými
pastelkami.
Dozvěděla jsem se přitom také, že nejlepší způsob, jak
vytvářet obraz je hlavně nekopírování fotograﬁí a tím, že
jsem zkoumala různá provedení, i když s pomocí fotek, tak
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právě obraz, který byl za pomocí

Musím říci, že toto setkání, ačkoliv krátké, mi moc pomohlo a také

teček a vzorů se velmi lišil od

dodalo větší sebedůvěru v tom, co vytvářím. Za sebe můžu říci, že Martin

fotograﬁí. Vypadal tedy originál-

Velíšek je dobrým člověkem a výborným umělcem, který vnímá svět okem

něji než ostatní mé práce. Možná

malíře, citlivěji. Dokáže povzbudit lidi a ukázat jim správnou cestu. Také

proto i pan Velíšek usoudil a také

mě pozval na jeho výstavu v Olomouci, což se mi zdá velmi pěkné a také si

mi řekl, že tímto výtvarným smě-

toho vážím. Byla jsem ráda, že jsem si den užila a budu na toto setkání

rem bych se měla ubírat.

vzpomínat.”

VIVO – na ZUŠce živo
Markéta Šmerdová
Muzikanti vědí, že vivo, vivace

a ve hře na dechové nástroje. Naši žáci se letos poprvé a s výborným

znamená, že skladba je napsána

výsledkem zapojili do soutěže ve hře na cimbál a v komorní a souborové

v rychlém, živém tempu. Muzi-

hře s cimbálem. VIVO hradilo startovné žákům a věnovalo drobné dárky

kanti a další umělci na ZUŠ V.
Kaprálové navíc vědí, že VIVO je
spolek rodičů při ZUŠ, který tu
působí už 26 let a podporuje žáky
školy mnoha způsoby. V letošním
školním roce je konečně ve škole
opravdu živo, koná se celá řada
tradičních akcí i nových projektů
a na mnoha z nich se VIVO ﬁnančně i organizačně podílí. V listopadu 2021 se v divadle Barka konalo
sedmkrát (!) odložené představení LDO Sexmise, v prosinci jsme
foto Markéta Šmerdová

v Barce uspořádali Taneční představení a dva Slavnostní vánoční

do školních kol soutěží. Tanečnímu oboru jsme koupili kostýmy na sou-

koncerty. Spolek VIVO hradil pro-

těžní vystoupení. Objednali jsme autobus tanečnicím do Blanska a cim-

nájmy prostor na tyto akce.

bálce do Veselí nad Moravou na krajská kola soutěží. Slavnostní jarní

Letos se naplno rozběhly soutě-

koncert v Besedním domě VIVO podpoří příspěvkem na pronájem sálu.

že MŠMT. Ve škole proběhla škol-

Opravy hudebních nástrojů jsou hrazeny průběžně podle požadavků

ní kola soutěže MŠMT ve zpěvu

jednotlivých oddělení. Letošní absolventi dostanou od VIVA dárek –
květiny a kvalitní lahve na vodu.
Tyto a další tyto aktivity můžeme uskutečňovat jen díky příspěvkům
a darům, které spolek přijímá. Je příjemnou tradicí, že rodiče i přátelé
školy jsou ke spolku štědří. Děkujeme vám všem, kteří nás i v této nejisté
a nesnadné době podporujete. Více o činnosti spolku najdete na webových stránkách školy www.zus-vk.cz v záložce O škole.
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Žesťový soubor ZUŠ V. Kaprálové
Jiří Šváb
Rádi bychom vám představili náš
soubor, který je sestaven z žáků
školy hrajících na různé žesťové
nástroje – trubky, trombony,
tenor a baryton. Rádi bychom své
řady dále rozšířili také o tubu
nebo basový trombon. V našem
souboru mají místo hráči všech
úrovní – jsou zde malí muzikanti
hrající jen několik měsíců, ale také
matadoři hrající již více než 7 let.
Součástí našeho repertoáru jsou
nejrůznější fanfáry na zahájení

foto Jiří Šváb

koncertů, písně a koledy pro

písničky pro nejmenší a v neposlední řadě také lidovky. Cílem souboru je

vánoční čas, hudba starých mi-

seznámit hráče se způsobem hry a frázování hudby nejrůznějších žánrů.

strů, ﬁlmová hudba či pohádkové

A hlavně mít radost ze společného muzicírování.

Jak to vidí naši nejmenší
Štěpán Hroch
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Na obědě s Jitkou Doležalovou a Janou Kubáčkovou
Pavel Borský
Setkali jsme se v restauraci před odpolední výukou. Učení tance je

mnohdy vzájemnou spoluprací. Často

fyzicky náročné a Jitka s Janou nikdy nejdou na výuku s prázdným

zkouším, jak holky reagují na různé

žaludkem. Při našem setkání jsme si vzájemně popovídali o naší

hudební žánry, které jim pouštím při

práci a vznikl tak hezký rozhovor.

tréninku a podle jejich reakcí vyberu
konkrétní skladbu do vystoupení.
Choreograﬁe tvoříte ve výuce, nebo
doma?
Jitka: Ani tam, ani tam. Chodíme dopoledne do školy a před výukou tvoříme choreograﬁe na tanečním sále.
Doma v obýváku bychom toho moc
vyzkoušet nemohly.
Jste spokojené s protředím, ve kterém
pracujete?
Jana: Jsme moc rády, že budova prošla

Je fyzicky náročné učit tanec?

částečnou rekonstrukcí a v současné

Jitka: Ano, je. Zejména když vymýšlíme a vytváříme choreograﬁe.

době vedení naší školy společně s Ma-

Zkoušíme do hudby a mnohokrát opakujeme a kombinujeme svoje

gistrátem města Brna hledá řešení pro

nápady. Také práce s nejmenšími žáky vyžaduje naši velkou

obnovu tanečních podlah.

aktivitu. Dětem je potřeba vše názorně ukazovat a celou hodinu

Pokud se ptáš na prostředí vztahové,

cvičit s nimi.

nemůžu si ho vynachválit. S Jitkou si na-

Jana: Spolu se studentkami trénujeme několik hodin denně. Je to
náročné, ale zároveň nás to udržuje v dobré kondici.
Kde čerpáte inspiraci pro choreograﬁe?

vzájem dokážeme naslouchat, a i když
se ne ve všem shodneme, spolupráce
nás posouvá a práce je v mnohém
snadnější. Co se týče našich korepetitorů, jsou to skvělí parťáci a profesio-

Jana: Nejčastěji hledám inspiraci v hudbě a pokud je to vokální

nální muzikanti. Jejich klavírní dopro-

skladba, která má nějaký text, často vycházím právě z něho. Jindy

vod je pro nás velkou oporou a jsme

se nápad nebo téma zrodí náhodně: při shlédnutí ﬁlmu, cestou do

vděčné paní ředitelce, že živou hudbu

práce, v obchodním domě plném lidí, samozřejmě podnětné jsou

v hodinách tance podporuje.

i samotné studentky…
Jitka: Já začínám také poslechem hudby. Když zaslechnu nějakou

V letošním školním roce se uskutečnilo

zajímavou skladbu nebo melodii, hned si ji v duchu přiřazuji k da-

několik tanečních soutěží, zúčastnily

nému ročníku, který učím. Výuka se staršími studentkami už bývá

jste se nějaké?
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Jitka: Já jsem přihlásila dívky do on-line
taneční soutěže “Tančí celá škola” kterou
pořádala Česká televize ve spolupráci
s projektem StarDance. Soutěž byla
celorepubliková, zúčastnilo se přes 100
škol. Naše soutěžní skupina získala 3. místo a kromě diplomu obdržela také pozvání na prohlídku studií České televize na
Kavčích horách. Holky se moc těší, že
v květnu uvidí prostory, kde se pořad
StarDance natáčel.
Jana: Obě jsme se zúčastnily také soutěže
základních uměleckých škol (MŠMT).
Všechny choreograﬁe získaly ocenění
a jedna skupina dívek postoupila do
krajského kola. Mile nás překvapilo, že
celková atmosféra soutěže byla velmi
příjemná a přátelská… Byla to pro všechny zúčastněné velká motivace.
Co plánujete do konce tohoto školního
Jana Kubáčková při výuce

roku?
Jana: Nedávno jsme vystoupili na

Jana: A já jen dodám, že tyto informace najdete na stránkách naší

koncertech pro mateřské školky, čeká

školy, kde je zapotřebí předem vyplnit elektronickou přihlášku,

nás vystoupení pro seniory v Semilasse,

a tím si rezervovat i konktrétní čas. Na nové zájemce o tanec se

pořádané ÚMČ Královo Pole a tři před-

moc těšíme!

stavení v divadle Barka.
Jitka: Představení v Barce jsme dramaturgicky rozdělily do tří večerů, tak abychom
daly prostor všem žákům a studentům
našeho oboru.
O váš taneční obor je velký zájem, kdy vás
čekají přijímací zkoušky na další školní
rok?
Jitka: Všechny zájemce srdečně zveme na
přijímací zkoušky, které se uskuteční ve
Jitka Doležalová při výuce

středu 18. 5. a ve čtvrtek 19. 5. 2022 v odpoledních hodinách v budově na Palac-

Děkuji vám oběma, že jste si udělaly čas na setkání a rozhovor

kého tř. 146, kde jsou naše taneční sály.

a teď už dobrou chuť!
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Úspěchy našich žáků na soutěži MŠMT
Eva Zavadilová
Okresní kolo soutěže MŠMT
Dřevěné dechové nástroje
Adéla Mendlová
Viktorie Kozánková
Lucie Pivoňková
Lucie Buriánková
Vojtěch Buš
Lukáš Horký
Aneta Látalová
Lucie Fibichová
Magdalena Petrlová

příčná ﬂétna
příčná ﬂétna
příčná ﬂétna
klarinet
klarinet
fagot
saxofon
saxofon
saxofon

1. cena
1. cena s postupem
1. cena s postupem
1. cena

pedagog Michal Vojáček
pedagog Jana Něničková
pedagog Jana Něničková
pedagog Michal Kříž

3. cena
1. cena s postupem
1. cena
1. cena s postupem
1. cena s postupem

pedagog Michal Kříž
pedagog Pavel Feldmann
pedagog Jiří Klement

1. cena
1. cena s postupem
2. cena

pedagog Pavel Feldmann

pedagog Jiří Klement
pedagog Michal Kříž

Zobcové ﬂétny
Adéla Řezníčková
Terezie Novotná
Barbora Kučerová
Anna Horká
Barbora Padyšáková
Soﬁe Kozánková
Zita Sokolová

zobcová ﬂétna
zobcová ﬂétna
zobcová ﬂétna
zobcová ﬂétna
zobcová ﬂétna

1. cena s postupem
1. cena s postupem

pedagog Pavel Feldmann
pedagog Pavel Feldmann
pedagog Pavel Feldmann
pedagog Dagmar Kovářová
pedagog Jana Něničková
pedagog Martina Komínková

zobcová ﬂétna
zobcová ﬂétna
zobcová ﬂétna

1. cena s postupem
1. cena s postupem
1. cena s postupem

zobcová ﬂétna
zobcová ﬂétna

1. cena s postupem
2. cena

trubka
trubka
trubka

1. cena
1. cena
1. cena

pedagog Jiří Šváb

bicí

2. cena

pedagog Lukáš Krejčí

sólový zpěv
sólový zpěv
sólový zpěv

1. cena s postupem
čestné uznání

Petr Hrůša
Markéta Půstová

sólový zpěv
sólový zpěv
sólový zpěv

2. cena
1. cena
1. cena s postupem

pedagog Klára Jelínková
pedagog Klára Jelínková
pedagog Pavel Borský
pedagog Pavel Borský
pedagog Alena Feldmannová
pedagog Alena Feldmannová

Il Gruppo Canoro Kaprala

komorní zpěv

1. cena s postupem

pedagog Alena Feldmannová

Miriam Němečková
Marie Čuprová
Ema Šedivá

pedagog Martina Komínková
pedagog Martina Komínková
pedagog Martina Komínková

Dechové nástroje žesťové
Vojtěch Hladík
Tobiáš Pivoňka
Matěj Učeň

pedagog Jiří Šváb
pedagog Jiří Šváb

Bicí nástroje
František Jagoš
Sólový a komorní zpěv
Lea Drahovzalová
Matěj Majkus
Tomáš Tomaštík
Matyáš Bína
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1. cena s postupem

Cimbál, komorní hra s cimbálem, soubory lidové hudby:
1. cena s postupem
1. cena s postupem
1. cena s postupem
1. cena s postupem

pedagog Ladislava Tomaštíková

komorní hra
TeeBee
Královopolské cimbálové trio komorní hra

1. cena s postupem

pedagog Ladislava Tomaštíková
pedagog Ladislava Tomaštíková
pedagog Tomáš Vorálek

Kvítka z Kaprálky

cimbálová muzika

1. cena s postupem

pedagog Ladislava Tomaštíková
pedagog Olga Učňová

bronzové pásmo
bronzové pásmo
zlaté pásmo + postup

pedagog Jitka Doležalová
pedagog Jitka Doležalová
pedagog Jana Kubáčková

6. ročník

tanec
tanec
tanec
tanec

Hedvika Janíčková
Zuzana Floriánová

tanec
tanec

stříbrné pásmo
bronzové pásmo
bronzové pásmo

pedagog Jana Kubáčková
pedagog Jana Kubáčková

příčná ﬂétna
příčná ﬂétna
fagot
saxofon
saxofon

1. cena s postupem
1. cena

pedagog Jana Něničková
pedagog Jana Něničková
pedagog Pavel Feldmann
pedagog Jiří Klement
pedagog Michal Kříž

zobcová ﬂétna
zobcová ﬂétna

2. cena
1. cena s postupem

zobcová ﬂétna
zobcová ﬂétna
zobcová ﬂétna

1. cena s postupem

zobcová ﬂétna
zobcová ﬂétna

1. cena
1. cena

Lea Drahovzalová
Tomáš Tomaštík

sólový zpěv
sólový zpěv

1. cena

pedagog Klára Jelínková

1. cena

Markéta Půstová

sólový zpěv

2. cena

pedagog Pavel Borský
pedagog Alena Feldmannová

Il Gruppo Canoro Kaprala

komorní zpěv

1. cena s postupem

pedagog Alena Feldmannová

1. cena s postupem

pedagog Ladislava Tomaštíková

1. cena s postupem

pedagog Ladislava Tomaštíková

Barbora Padyšáková
Tomáš Tomaštík
Jan Adámek
Viktor Souček

cimbál
cimbál
cimbál
cimbál

1. cena s postupem

pedagog Ladislava Tomaštíková
pedagog Ladislava Tomaštíková
pedagog Ladislava Tomaštíková

Taneční obor:
4. a 5. ročník
II. stupeň
2. ročník

pedagog Jana Kubáčková

Krajské kolo soutěže MŠMT

Dřevěné dechové nástroje
Viktorie Kozánková
Lucie Pivoňková
Lukáš Horký
Lucie Fibichová
Magdalena Petrlová

1. cena s postupem
2. cena
1. cena

Zobcové ﬂétny
Sára Padyšáková
Soﬁe Kozánková
Zita Sokolová
Miriam Němečková
Marie Čuprová
Terezie Novotná
Anna Horká

1. cena
1. cena

pedagog Dagmar Kovářová
pedagog Jana Něničková
pedagog Martina Komínková
pedagog Martina Komínková
pedagog Martina Komínková
pedagog Pavel Feldmann
pedagog Pavel Feldmann

Sólový a komorní zpěv

Cimbál, komorní hra s cimbálem, soubory lidové hudby
Barbora Padyšáková
Tomáš Tomaštík

cimbál
cimbál
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Jan Adámek
Viktor Souček

1. cena
2. cena

pedagog Ladislava Tomaštíková
pedagog Ladislava Tomaštíková

1. cena s postupem
1. cena s postupem

pedagog Ladislava Tomaštíková
pedagog Ladislava Tomaštíková

cimbálová muzika

2. cena

pedagog Tomáš Vorálek
pedagog Ladislava Tomaštíková
pedagog Olga Učňová

tanec

bronzové pásmo

pedagog Jana Kubáčková

cimbál
cimbál

TeeBee
komorní hra
Královopolské cimbálové trio komorní hra
Kvítka z Kaprálky
Taneční obor:
2. ročník

Vám všem zúčastněným žákům, vašim pedagogům a v neposlední řadě i korepetitorům ze srdce gratuluji
k mimořádným výsledkům, které jste předvedli v okresních a krajských kolech soutěže MŠMT. Moc vám děkuji za
opravdu vzornou reprezentaci naší školy. Těm z vás, kterým se podařilo probojovat až do kola ústředního, držím
všechny palce! Ať se vám především dobře hraje, máte dobrý pocit z kvalitně odvedené práce a v rámci soutěže
prožijete hluboký umělecký zážitek.

Korepetitoři z Kaprálky

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

