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Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,
po zahájení školního roku jsme se rychle přehoupli
do závěru kalendářního roku a právě prožíváme
první dny měsíce prosince. Tento zimní měsíc
má také svá kouzla, neboť brzy nastane adventní
čas a Vánoce. Žáci naší školy společně s učiteli
pro Vás připravili v době adventních dnů krásná
vystoupení, adventní a vánoční koncerty, třídní
přehrávky, představení dramatického oboru
a výstavu oboru výtvarného. Na tato vystoupení se
můžete těšit na kmenové škole ve Vsetíně, ale také
na všech našich pobočkách. Žáci výtvarného oboru
se prezentují svými pracemi v prostorách kmenové
školy. Srdečně Vás na tyto předvánoční dny
naplněné uměním našich žáků, pohodou zimních
a svátečních dnů zvu.

Školní rok ve hře na kytaru
V současné době se stala kytara velmi oblíbeným a rozšířeným
nástrojem. Kytaru známe jako sólový nástroj, ale využívá se
v komorní, souborové hře a také jako doprovodný nástroj.
Spolu s kolegy Boleslavem Vjaclovským a Jiřím Butorem
se snažíme vychovávat amatérské hráče, kteří se dokáží
uplatnit v různých hudebních uskupeních, popřípadě se dále
věnují profesionální hudební dráze.
V prvním stupni vedeme žáky k zvládnutí správných
návyků, které jsou potřebné ke hře na klasickou kytaru.
Ve vyšších ročnících se žáci podílejí na výběru skladeb
a svém dalším rozvoji. Rozvíjejí svoji hudebnost, osvojují
si správné návyky, ale také musí využívat znalosti z hudební
nauky - a těch se jim mnohdy nedostává (čtení notového
zápisu, rytmus, dynamika…). Kromě klasické kytary
mohou žáci studovat hru na elektrickou či basovou kytaru.
Po zvládnutí správných návyků a technické zdatnosti mohou
žáci navštěvovat komorní nebo souborovou hru, kde se učí
souhře a kolektivní hudební spolupráci.
Je to neuvěřitelné, ale už jsou tři měsíce za námi, nacházíme
se v období největšího tvůrčího nasazení. Čas letí. Každý
žák je jiný a každá výuka jiná. Učit někoho pravidelně každý
školní týden má tu výhodu, že je zde prostor a vše se nemusí

Rád bych tímto našim žákům, rodičům, ale i všem
našim příznivcům chtěl popřát radostné Vánoce
naplněné láskou, pohodou, štěstím a pokud možno
i sněhovou nadílkou. Do nového roku 2015 přeji
všem především pevné zdraví, mnoho úspěchů ve
studiu a hodně lásky po celý rok.
Těším se na setkání s Vámi na našich připravovaných
akcích v adventním období a také v novém roce
2015.
Roman K o n ů p k a
		
		
ředitel školy
udělat naráz. Hudba potřebuje čas k růstu stejně jako
lidé. Každý žák má vlastní názory, přístup a vyplatí se
navzájem poslouchat. Všichni jsou citlivé bytosti a mají
své silné a slabé stránky, každý má jiné potíže. A ze žáka,
který byl dříve někým zatracovaný, se může osobitým
přístupem stát pozorný a zaujatý student. Ale obecně lze
říct, že standard hraní jde všude hodně nahoru.
Na dnešní žáky jsou kladeny v životě daleko větší
nároky než tomu bylo za našich žákovských a studijních
let a našim cílem v kytarovém oddělení je vychovat
absolventa s inteligencí a charakterem - tyto dvě strany
nelze oddělit.
Přeji všem kytaristům mnoho elánu a píle. Věřte, že se
vám to v dobrém vrátí.
Milan Humplík
vedoucí oddělení lidových nástrojů
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V rytmu tance
Jsem ráda, že s příchodem nového školního
roku jsem dostala příležitost podílet se na tvorbě
tanečního umění mimo jiné i na ZUŠ ve Vsetíně
a moci tak předávat radost z tance. Chtěla bych
dětem ukázat krásu klasického tance a port de
bras a předat jim své zkušenosti, ať z doby studia
na konzervatoři, či z angažmá v divadle, tak i ze
současného pedagogického působení. Řídím se
mottem „RYTMUS JE TANEČNÍK“, protože
hudba Vás musí vést.
Mým cílem je poskytnout dětem základy
vzdělávání, a po odborné stránce je připravit ke
studiu na středních a vysokých školách uměleckého
a pedagogického zaměření, i na konzervatořích.
Nyní na ZUŠ vyučuji PTV, neboli přípravnou
taneční výchovu a 1. ročník I. stupně, kde děti musí
zvládnout taneční průpravu, klasickou taneční
techniku, současný tanec a taneční praxi.
Konkrétně v hodinách taneční průpravy je
mou snahou naučit děti novým pohybovým
dovednostem. Učit je rozvíjet správné držení
těla, posilovat svalstvo a zpružňovat klouby
a páteř, zvyšovat celkovou pohyblivost, pružnost,
obratnost a koordinaci. Prohlubovat prostorové
a hudební cítění, vnímat rytmus, vyjádřit tempo
a dynamiku. Poznat a ovládnout jednotlivé
části těla, učit se pracovat s dechem. Děti se
učí zvládnout základní taneční kroky. Nedílnou
součástí jsou prostorová cvičení a improvizace.
Smyslem klasické taneční techniky je probudit

2

v dětech tanečnost, eleganci, půvab, přirozenost,
ladný pohyb, pružnost a krásné držení těla. Dále
rozvíjet taneční techniku žáků, upevnit správné
držení těla, zdokonalovat pohyby dolních
a horních končetin, prohloubit pohybovou
koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu
a čistotu vedení pohybu. Posílit všechny svalové
partie a zvýšit rozsahy. Naučit je pohybové kázni,
vytrvalosti a vůli.
U současného tance se zaměřuji na rozvoj
tanečního projevu žáků a na muzikálnost. Snažím
se prohloubit jejich prostorové a hudební cítění,
uvolnit jejich tvořivé schopnosti a pěstovat v nich
kreativní schopnost uvědoměle ovládat své tělo
a své pohyby. Děti hledají pohyb pro vyjádření
soudobé hudby a vlastních námětů.
V taneční praxi je mým cílem podněcovat tvořivé
schopnosti žáků a pěstovat smysl pro vzájemnou
pohybovou souhru např. pomocí tvorby
společných choreografií a nácviku na veřejná
vystoupení, popřípadě účastnit se tanečních soutěží
a společenských akcí. Učím je užívat odborná
názvosloví a pojmosloví z oblasti techniky pohybu
a taneční tvorby.
Ve všech tanečních hodinách učím děti cítit
odpovědnost za svůj výkon a spolupracovat
v kolektivu. Snažím se jít dětem příkladem,
abychom k sobě chovali vzájemnou úctu
a přátelství.
Dne
3. 12. 2014
proběhne
“Den
otevřených dveří”
neboli
ukázková
hodina pro rodiče
současných žáků
a v druhé polovině
školního
roku
taktéž pro ty, kteří
zvažují přihlásit své
děti na příští školní
rok. V tomto roce
s dětmi plánujeme
dne
17. 12. 2014
vánoční
besídku
pro rodiče, kde děti
zatancují a zazpívají

na vánoční koledy a u vánočního stromu se
vzájemně obdarují malými dárky. Momentálně
se děti také připravují na soutěž a přehlídku žáků
ZUŠ, kde první okresní kolo proběhne 20. 3. 2015
v Rožnově pod Radhoštěm a krajské kolo potom
13. – 14. 4. 2015 v Uherském Hradišti. Děti
budou mít možnost zúčastnit se taneční soutěže
a reprezentovat školu i po tak krátké době studia.
Získají první velkou zkušenost z tanečního světa.
Každým rokem se koná ve Valašském Meziříčí
festival profesionálního soudobého uměleckého
tance pod názvem TANEC VALMEZ a v roce
2015 by měl vstoupit do svého 8. ročníku. Ráda

bych se zde s dětmi podílela na prezentaci žáků
tanečních škol z regionu. Koncem školního roku
děti čeká závěrečné vystoupení v Domě kultury
ve Vsetíně, kde předvedou výsledky své celoroční
práce, a doufám, že potěší tak nejen své rodiče,
ale i ostatní diváky vlastními choreografiemi.
Všechny společné okamžiky a práci s dětmi
dokumentuji a doufám, že tak zůstanou všem
hezké vzpomínky na první baletní krůčky.
Denisa Šudrlová
učitelka tanečního oboru

A máme opět ADVENT
Doba adventní má vždy 4 neděle. První neděli se
říká železná, druhá je bronzová, třetí stříbrná a čtvrtá
zlatá. Advent je přípravou na vánoční svátky. Měla
by to být doba uklidnění a rozjímání. Doba, kdy si
uděláme čas na sebe a na své blízké. Doba radostného
očekávání, lásky a pohody.
Advent a Vánoce si vůbec nedovedeme představit
bez hudby. V tento čas znějí především oblíbené
vánoční písně, koledy a pastorely. Potěší nejen děti,
ale i dospělé. Pod taktovkou sbormistra jakoby
ožívaly malované a vyřezávané betlémy a pastýřské
trubky zní vyzývavě do noci.

To vše vytváří zvláštní atmosféru nejen pro rodinné
muzicírování, ale šíří se i za hranice rodinného krbu.
Radost a lidská vřelost z vánoční muziky proniká
přímo k nám. Jsou to hodnoty, které opravdu stojí za
to, a proto se k nim neustále tak rádi vracíme.
Přeji Vám krásné dny plné radostného očekávání
v duchu zásady J.A.Komenského :
„ Jsi-li kdo dobrý, prozpěvuj!“
Věra Palová
vedoucí EKN a akordeonů
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Naše žáky z Lidečka znají i za hranicí obce
Školní rok 2014/15 je již v plném proudu

a začíná se nám rozbíhat spousta aktivit. A to
nejen v rámci naší pobočky zde v Lidečku, ale
také mimo ni.
Klarinetový kvartet naší pobočky pravidelně
vystupuje na koncertě souborů na kmenové škole
ve Vsetíně a v loňském roce zahráli také na akci
„Veselé vsetínské vozíčky“, kterou pravidelně
pořádá vsetínské zařízení pro zdravotně postižené
Čekanka.
Dále naši pobočku pravidelně reprezentují vybraní
žáci různých hudebních oborů, vyučovaných v
Lidečku, na soutěžích pořádaných Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy. Pravidelně
se těchto soutěží zúčastňují žáci dechového
a klavírního oddělení a také žáci z oddělení
EKN.

a DVD s lidovými písněmi v rámci plnění úkolů
pro tento projekt. Nahrávání se zúčastnili žáci
dechového oddělení (zobcové flétny a klarinety)
p. uč. Machačové, což je také důkazem toho,
že se žáci naší pobočky neomezují pouze na
Lidečko a nebojí se předvést svůj talent i za
hranicemi obce.
Za pobočku Lidečko přeji všem našim žákům
hodně úspěchů na všech akcích, které nás v blízké
době čekají a těším se na setkání i s Vámi rodiči
na Vánočním koncertě, který je naplánován
na úterý 9. 12. 2014 tradičně v Domě kultury
v Lidečku.
Bc. Anna Rektoříková
koordinátorka pobočky Lidečko

MŠMT pro letošní školní rok,
mimo jiné, vyhlásilo soutěž
ve hře na dechové nástroje, na
kterou se již nyní s některými
žáky naší pobočky pilně
připravujeme.
Měsíc květen je na kmenové
škole vyhrazen zejména pro
absolventské koncerty. Při této
slavnostní příležitosti zakončují
žáci úspěšně studium na naší
škole. I někteří z těch zdatnějších
žáků naší pobočky absolvovali
v uplynulých letech ve Vsetíně.
A v neposlední řadě tady máme
aktivity spojené s mezinárodním
projektem Comenius. Před pár
dny (na konci listopadu) proběhlo
na kmenové škole nahrávání CD

Základní umělecká škola Vsetín
adresa: Podsedky 285, 755 01 Vsetín
tel: 571 411 725
www.zus-vsetin.org
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