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pobočka Jablůnka:		
pobočka Lidečko:		
pobočka Valašská Polanka
pobočka Horní Lideč
kmenová škola Vsetín

800,- Kč
3 000,- Kč
5 580,- Kč
1 600,- Kč
1 814,- Kč

Celková částka byla předána vedení dětského
oddělení vsetínské nemocnice. Vrchní sestra
dětského oddělení paní Eva Kovářová
nás informovala, že výtěžek letošního
a loňského benefičního koncertu bude
určen na nákup hypoalergenních lůžkovin.
Za vybrané finanční prostředky dětské
oddělení pořídí speciální peřiny a polštáře
pro deset lůžek. Lůžkoviny bez alergenů
usnadní proces léčby u alergiků, astmatiků,
ale také ostatních dětí s dýchacími obtížemi
a dalšími zdravotními problémy.

Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,
v měsíci únoru pořádala naše škola
II. Benefiční koncert, na kterém se
představili žáci z hudebního a výtvarného
oboru. Tento koncert byl tradičně spojen
s prodejní výstavou výrobků keramiky
žáků výtvarného oboru. Letos poprvé
jsme pořádali tyto koncerty i na našich
pobočkách. Rád bych chtěl tímto
poděkovat všem, kteří se těchto koncertů
zúčastnili, zakoupili výrobky našich
žáků a přispěli tak na vybavení dětského
oddělení vsetínské nemocnice.
Celkem bylo vybráno 12.794,- Kč, na
jednotlivých pobočkách a kmenové škole
bylo vybráno:

Naše škola je příspěvkovou organizací
a sama také potřebuje různé sponzorské
dary na zabezpečení některých svých
akcí, soutěží, přehlídek. Přesto jsem rád,
že se nám podařilo alespoň takto přispět
finančním darem pro nemocné děti vsetínské
nemocnice. V těchto benefičních koncertech
budeme i nadále každoročně rádi pokračovat.
Ještě jednou děkuji za Vaše finanční dary
a také děkuji našim žákům, kteří se hudebně
i výtvarně podíleli na organizaci benefičních
koncertů.
Rád bych Vás všechny pozval na
připravovaný Učitelský koncert, který se
koná ve čtvrtek, dne 14. dubna v 18:00
hodin na kmenové škole.
Těším se na setkání s Vámi
			
Roman K o n ů p k a
				
ředitel školy

Kytara a souborová hra
Kdo by netoužil hrát v nějakém ansámblu, ať už je
to kapela typu cimbálovou, dechovky, Big Bandu,
anebo v souboru hrajícím komorní hudbu – duo,
trio, kvarteto, v malém či velkém souboru. Je
jasné, že účast začínajícího muzikanta v nějakém
ansámblu je pro každého důležitá. A to se týká
i kytarové hry. Vedu žáky ke komorní a souborové
hře, podporuji touhu dětí po domácím hraní. Jsouli v rodině dva nebo více instrumentalistů, určitě
je napadne zahrát si dohromady. Znám technické
možnosti svých žáků a tak se jim snažím vybírat
skladby na míru. A potvrzuje se, že kytarový
soubor i komorní hra je pro žáky radostí a těší se,
že část svého repertoáru předvedou i na koncertě
komorní a souborové hry. Pokud je na škole úcta
k tomuto krásnému a těžkému hudebnímu nástroji,
je to přínosem pro všechny.
Hodně úspěchů a radosti žákům v komorní
a souborové hře přeje
Milan Humplík
učitel hry na kytaru

Klavírní oddělení
Do konce školního roku nám zbývají tři měsíce,
v kterých nás čekají třídní přehrávky, absolventské
koncerty a postupové zkoušky.
I bez těchto důležitých akcí se už toho v klavírním
oddělení v tomto školním roce událo hodně. Žáci
vystupovali na koncertech ve škole i mimo ZUŠ,
zúčastnili se soutěže ve hře na klavír, kde se
probojovali až do krajského kola a každý kantor
připravil své žáky na třídní přehrávku.
Co mě jako vedoucí klavírního oddělení těší,
že je v našem oddělení velmi dobrá spolupráce.
Projevuje se to především na schůzkách, kde
pracujeme na tvorbě ŠVP. I přes rozdílnost
názorů se dokážeme shodnout a především je naší
prioritou spokojenost žáků a nadále si budeme
udržovat dobrou úroveň našeho oddělení.
Karin Bardoňová
vedoucí klavírního oddělení
Základní umělecká škola Vsetín
adresa: Podsedky 285, 755 01 Vsetín
tel: 571 411 725
e-mail: zus@vs.inext.cz
www.zus-vsetin.org

Jarní soutěže
Jako pedagog a vedoucí pěveckého oddělení
působím na ZUŠ Vsetín od letošního školního roku
2010/2011.
Město Vsetín na mě působí velmi milým
a jedinečným dojmem. Obzvlášť teď, na jaře, když
se příroda probouzí… Vše, co skrývala hustá zimní
pokrývka je nyní konečně poodkryto.
A tak se můžeme radovat z krásné přírody a hřejivého
sluníčka, které dává chuť tvořit. S probouzející se
přírodou se také hromadí bezpočet kulturních akcí
a zajímavých koncertů. Ne jinak je tomu i na naší
“Alma Mater“. Nejen jarní koncert, který zahájil
tento krásný čas, ale i další představení školy dávají
prostor pro veřejná vystoupení a prezentace žáků.
Druhá polovina školního roku patří především
soutěžím, a tak se můžou nadaní žáci účastnit
školních, okresních, krajských či státních kol
soutěží.
I já se spolu se svými žákyněmi připravovala na
krajskou pěveckou soutěž „Mládí kraje“, která se
uskutečnila dne 29.3. 2011 na ZUŠ Zlín. Žákyně,
které se poctivě a pečlivě připravovaly: Tereza
Lukůvková 1.r./II.st. a Michaela Volková 5.r./I.st.
Samozřejmě za velmi důležité podpory naší „dvorní
korepetitorky“ p. uč. Michaely Jančálkové. Nejeden
pedagog tuší a ví, kolik práce je ukryto za poctivou
přípravou učitele a žáků na soutěž. Kolik úsilí a času
je věnováno precizní přípravenosti, o které pak ve
výsledku rozhodují pouze minuty a nekompromisní
ortel poroty. Bohužel v onen okamžik už svým
žákům nepomůžu, tam už jsou sami, jako interpreti.
Já budu i přesto v duchu s nimi.
Věřím, že nejen soutěže, ale i interní třídní
předehrávky, zkoušky, a žákovské koncerty
dají žákům možnost prezentovat se a rozvíjet
své schopnosti, nadání a umělecké dovednosti.
A především jim dají možnost poznat se mezi sebou
jako interpreti a zakoušet tak nové hudební zážitky.
MgA. Kristýna Káňová
vedoucí pěveckého oddělení
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