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Dítě a hudba 

 

     V učebnici o dějinách hudby se dočteme, že hudba je tak stará jako lidská řeč. Kolik je to let? 

To nikdo přesně neví, ale už ve vykopávkách z doby kamenné byly nalezeny hudební nástroje. Už 

tenkrát asi lidem nestačila slova, která snadno vše pojmenují a dokonce i vyjádří myšlenku. Hudba umí 

totiž daleko více: nejlépe vyjádří naše city, prožitky, sdružuje nás ve společném pocitu radosti i smutku 

a dodává odvahy. Hudba má přímý přístup do říše podvědomí a vstupuje proto do lidského života již 

od narození.  

 Věková hranice 3 let, ve které jsou děti přijímány do ZUŠ, není proto předčasná. Projekt, který 

je připraven a metodicky zpracován, probouzí a rozvíjí v dětech celkové hudební cítění. Hravým 

způsobem pracuje se sluchovou a rytmickou představivostí, rozvíjí hudební paměť, učí základy 

hudební teorie a spolu s pohybem a dramatickým projevem rozvíjí dětskou osobnost v oblasti vnímání, 

fantazie a tvořivosti. Spolu s prvním praktickým seznámením vybraného hudebního nástroje je tím 

první krok na cestě za hudbou učiněn. Cesta je ještě dlouhá, ale krásná a plná překvapení, objevů  

a někdy i dobrodružství. Je třeba najít v sobě kázeň, vůli, pracovitost, vkus, sebedůvěru i samostatnost, 

schopnost spolupráce a hlavně cit a otevřené srdce. S vedením učitele, který kromě moudrosti přidá 

ještě i víru a láskyplnost, tak může být dětská duše bohatší o krásu a radost z vlastního tvoření. 

        „Existují kouzelné cesty a dobře víme, že cesty, jejichž zastávky se jmenují Vivaldi, Beethoven 

nebo Dvořák, vedou dále než cesty pozemšťanů.“  

 „Ze všech lidských výtvorů je hudba nepochybně nejméně lidská. Když jsem ji slyšel, byl jsem 

tu celý, se všemi starostmi i radostmi a přesto jsem to nebyl tak docela já: kdo tu seděl, byl 

lepší, než já, větší a jistější.“ 

 „Tolik jsem miloval Mozarta, tolik jsem miloval Beethovena, že nakonec ze mne udělali to, 

čím jsem.“ (J. Lusseryan) 

 Svého času položil kdosi Albertu Einsteinovi otázku, zda by dokázal na základě výpočtů 

předpovědět konec světa. Odpověděl: „To já nepoznám jako fyzik, ale jako muzikant. Dva roky 

před tím totiž zapomenou lidé zpívat.“ (J. Pilka) 

 „Jestli kdo z vás zkormoucený, modli se.  

Pak-li jest kdo mysli dobré, prozpěvuj.“ (list Jakubův, 5:13) 

 

Livie Zbavitelová  

  

 

                                                                     

                            
 

Ukázky prací žáků výtvarného oboru ze třídy paní učitelky Marie Šrámkové. 

http://www.zusjk.cz/cobdfohsdfph/uploads/2015/01/DSC06969.jpg
http://www.zusjk.cz/cobdfohsdfph/uploads/2015/01/DSC06971.jpg
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Zahájení vernisáže výstavy lidových řemesel v prostorách zámku Slavkov u Brna – 17. 9. 2015. 

 

 

     
 

Děkujeme Terezce Kokešové, Hedvice Šikulové a jejich paní učitelce Lívii Zbavitelové  

za krásnou reprezentaci školy! 

 
 

 

 

    

Ukázky prací žáků výtvarného oboru ze třídy paní učitelky Jarmily Tvrzníkové. 

http://www.zusjk.cz/cobdfohsdfph/uploads/2015/01/191.jpg
http://www.zusjk.cz/cobdfohsdfph/uploads/2015/01/201.jpg
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Galakoncert Talent La Sophia - hotel Zlatá husa, Václavské náměstí Praha 

 Dne 19. 10. 2015 se v Praze uskutečnil galakoncert La Sophia, který byl plný neskutečných 

muzikantských výkonů (charitativního projektu se účastní pouze děti ze sociálně znevýhodněných 

rodin a dětských domovů z ČR a SR).  Naplnil mne nádhernými emocemi na velmi dlouhou dobu. 

Exkluzivní pocit koncertu ještě znásobil excelentní pěvecký výkon žákyně Lucky Bikárové, která byla 

v soutěži oceněná 1. místem.  

 Milá Lucko, Tobě i Tvé paní učitelce Lence Hruškové patří velká gratulace! Děkuji za krásnou 

reprezentaci školy! 

Eva Znojemská 

 

 
 

 

http://www.lasophia.cz/galerie/nggallery/galakoncert-talent-la-sophia-20-10-2014
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AMADEUS - mezinárodní mozartovská soutěž 

pro mladé klavíristy do 11 let 

 

 

AMADEUS je mezinárodní mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 11 let, která vznikla  

k 225. výročí koncertování jedenáctiletého Wolfganga Amadea Mozarta v sále brněnské Reduty. 

Soutěže se v minulosti účastnili děti z České republiky, Běloruska, Bulharska, Francie, Japonska, 

Litvy, Lotyšska, Maďarska, Makedonie, Malajsie, Moldavska, Německa, Polska, Rakouska, 

Rumunska, Ruska, Slovenska, Singapuru, Turecka, Ukrajiny. Soutěž a koncert laureátů se konají  

v reprezentativních prostorách Besedního domu v Brně. 

 

Člověk je od malička tvor soutěživý. Jakmile se naučíme chodit a běhat, už poměřujeme svoje 

schopnosti s jinými. Rádi hrajeme hry a snažíme se vyhrát. Touha vyniknout je nám vlastní. Obzvláště 

těžké je vyniknout v hudbě. Kromě nezbytného talentu to vyžaduje mimořádnou dávku píle, mnoho 

hodin cvičení, méně času na ostatní povinnosti a oblíbené zábavy. Ne každý to dokáže. Existují však 

takové děti. Vypadají úplně stejně jako ostatní v jejich věku, ovšem jen do chvíle, než usednou ke 

klavíru. Jakmile rozezní klaviaturu, rázem si uvědomíme jejich výjimečnost. A právě takovéto děti se 

každoročně sjíždějí se svými učiteli a rodiči do historické budovy Besedního domu v Brně, aby své 

umění předvedly na Mezinárodní mozartovské soutěži mladých klavíristů Amadeus. 

 

Inspiračním podnětem k pořádání této soutěže se stala dávná brněnská kulturní událost, koncert 

jedenáctiletého „zázračného dítěte“ Wolfganga Amadea Mozarta v brněnské Redutě 30. prosince 1767. 

Budoucí génius nestrávil v městě víc než čtrnáct dní. Ve Strattenbachově paláci na Kobližné ulici 

prožil Vánoce a v obavách z epidemie neštovic spolu s otcem a sestrou brzy odjel. Dvě stě dvacet pět 

let poté spojily své síly dvě brněnské základní umělecké školy, Základní umělecká škola Františka 

Jílka na Vídeňské a Základní umělecká škola Veveří, aby v roce 1992 zorganizovaly zkušební nultý 

ročník. V soutěžních podmínkách byla pevně stanovena věková hranice jedenáct let a povinnost 

interpretovat zpaměti skladby Wolfganga Amadea Mozarta plus dalšího díla některého z jeho 

současníků. Ohlasy byly natolik pozitivní, že od roku 1994 se Amadeus konal díky úsilí obou škol 

každoročně, od roku 1996 jako mezinárodní. Soutěž sledovala od počátku cíl poskytnout širokou 

podporu talentům, tedy nejen těm „zázračným“ dětem. Amadeus je soutěží hravou a radostnou, 

bezprostřední, bez nervů či trémy. Po chodbách Besedního domu pobíhají malí soutěžící, často 

s oblíbenými hračkami v rukou. Pravda, pedagogové bývají lehce nervózní, rodiče mírně rozechvělí a 

pořadatelé uběhaní; je to samozřejmě náročná soutěž se vším všudy a vyhrávají jen ti nejlepší. 

Neprohrává však nikdo. Každý si v Brně ověří své schopnosti, pozná nové přátele, poslechne si, jak 

hrají jiní, poučí se a odjíždí naplněn novou motivací. Za uplynulých dvaadvacet ročníků prošlo soutěží 

celkem 1713 dětí z třiadvaceti zemí Evropy a Asie. Mnozí z bývalých účastníků dále studují na 

konzervatořích, hudebních gymnáziích či vysokých hudebních školách, včetně těch nejprestižnějších, a 

ti nejstarší zahájili vlastní profesionální hudební kariéru. 

Letošní dvaadvacátý ročník Amadea se poprvé konal v podzimním termínu 22.–24. října (dosud soutěž 

byla vždy v únoru či březnu). Své schopnosti tentokrát změřilo úctyhodných šestaosmdesát 

soutěžících, z toho třiatřicet z České republiky. Druhou nejvíce zastoupenou zemí bylo Rusko. 

Z největší dálky tentokrát přicestovala do Brna soutěžící ze Singapuru. Výkony posuzovala 

mezinárodní porota klavíristů v čele s předsedou Davidem Marečkem, generálním ředitelem České 

filharmonie. Dalšími členy byli renomovaní pedagogové Ida Černecká z Vysoké školy múzických 

umení v Bratislavě, Christiana Perai z Kunstuniversität v rakouském Grazu, Jan Jiraský z Janáčkovy 

akademie múzických umění v Brně a Sergio de Simon působící v Londýně a na Scuola di musica di 

sesto florentino v italské Florencii. Soutěžní maratón zakončil v sobotu 24. října v 15.00 hodin koncert 

laureátů spojený se slavnostním předáváním cen. 

https://www.zonerama.com/AMADEUS/Photo/1022560/38425477?secret=7HAwTyD10N38pHKGX18tqCN5Y
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A jak to dopadlo? Kdo se letos radoval? Amadeus je rozdělen do šesti věkových kategorií, v každé 

z nich se tradičně udělují ceny i čestná uznání. Kromě toho se udělují zvláštní ceny, o nichž 

pohovoříme dále. Nejmladší, první kategorii do 6 let letos vyhrála Jia Ying Kion Chew ze Singapuru. 

V následující druhé kategorii, do 7 let, porota udělila první ceny dvě: Denisi Stefanovovi z Gymnázia a 

hudební školy hl. m. Prahy a Emilu Wellerovi z rakouského Grazu. Ve třetí kategorii, do 8 let, si 

vítězství odnesl Martin Bradshaw Ryan ze Základní umělecké školy J. Kresánka v Bratislavě. 

Slovenský úspěch byl korunován zvláštní cenou za nejlepší výkon v kategorii I–III pro Martina 

Bradshaw Ryana (tuto zvláštní cenu každoročně uděluje porota). Ve čtvrté kategorii, do 9 let, se 

z vítězství radovala Maria Zhuravljeva z Moskvy. Eliška Horáková ze Základní umělecké školy 

Klobouky u Brna, která skončila na místě druhém, obdržela zvláštní cenu primátora města Brna za 

nejlepší interpretaci skladby Wolfganga Amadea Mozarta (byla jí Vídeňská sonatina F dur č. 5). 

Nejsilněji obsazena byla letos pátá kategorie, do 10 let. Vysoce vyrovnané a kvalitní výkony 

přesvědčily porotu k udělení tří prvních cen, což bývá dosti neobvyklé. Obdrželi je Anastasiia 

Kliuchereva (Ključereva) z Moskvy, Roman Fedyurko z ukrajinského Kyjeva a Radek Bagar, žák 

Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila v Brně. Malá soutěžící z Ruska měla trojnásobný důvod 

se radovat: obdržela rovněž titul absolutního vítěze soutěže, spojený s peněžní cenou udělovanou 

hejtmanem Jihomoravského kraje, i další cenu udělovanou nadací Aspiration, již vede světoznámá 

ruská pianistka Olga Kern. Virtuózka byla osobně přítomna a předala peněžitou cenu absolutní vítězce. 

Anastasija obdržela prostřednictvím ředitelky Marie Kučerové od spolupořádající Filharmonie Brno 

nabídku k sólovému hostování s brněnským orchestrem. Zkrátka nepřišel ani brněnský Radek 

Bagar, jenž ke své první ceně dále obdržel ceny pro nejlepšího brněnského účastníka a nejlepšího 

českého účastníka soutěže. 

V poslední šesté kategorii, do 11 let, se z vítězství Kláry Francové radovala pořádající Základní 

umělecká škola Františka Jílka v Brně. Žákyně, jejíž pedagožkou je profesorka brněnské konzervatoře 

Inna Aslamas, je již zkušenou soutěžní matadorkou ověnčenou mnoha úspěchy v domácích i 

mezinárodních soutěžích. Vítězstvím v letošním Amadeovi korunovala své dřívější úspěchy v nižších 

kategoriích. 

Autor: Emil Drápela 

 

 

 

 

                   
 

 

Blahopřejeme Radkovi i jeho paní učitelce Jeleně Kapitule k mimořádnému úspěchu! 

 

http://operaplus.cz/autori/drapela-emil/
http://www.zusjk.cz/cobdfohsdfph/uploads/2015/10/document2015-10-27-142141-p1.jpg
http://www.zusjk.cz/cobdfohsdfph/uploads/2015/10/document2015-10-27-142141-p3.jpg
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BLAHOPŘÁNÍ….. 

 

 

Od: Pernicová Kateřina  

Odesláno: 26. října 2015 11:01 

Komu: Znojemská Eva 

Předmět: blahopřání  

  

Vážená paní ředitelko, 

blahopřeji ke krásnému umístění v soutěži Amadeus, Radek byl úžasný. Slyšela jsem celé jeho 

soutěžní vystoupení v pátek i sobotní galakoncert, byl to opravdu zážitek. Už se těším na příští rok. 

Zdravím Vás a přeji hodně takových nadaných žáků. Kateřina Pernicová 

  

Mgr. Kateřina Pernicová 
odbor školství - oddělení vzdělávání 

referentka 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Žerotínovo nám. 3, 601 82  Brno 

pracoviště Cejl 73 

  
 

 

 

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL A SOUTĚŽ – MUSIC SEANSON IN 

PRAGUE   12. - 17. 10. 2015 

 

 

           
 

Blahopřejeme Karolíně Zemene a jejímu panu učiteli Mgr. Miroslavu Morysovi k získání 

ocenění! 

http://www.zusjk.cz/galerie/mezinarodni-hudebni-festival-a-soutez-music-seanson-in-prague/
http://www.zusjk.cz/galerie/mezinarodni-hudebni-festival-a-soutez-music-seanson-in-prague/
http://www.zusjk.cz/cobdfohsdfph/uploads/2015/10/document2015-10-19-120502-p1.jpg
http://www.zusjk.cz/cobdfohsdfph/uploads/2015/10/document2015-10-19-120502-p2.jpg
http://www.zusjk.cz/cobdfohsdfph/uploads/2015/10/document2015-10-19-120502-p3.jpg
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Koncert PRIMAVERY věnovaný sbormistru PhDr. Jaroslavu Dostalíkovi  

při příležitosti 5. výročí úmrtí - 24. 10. 2015 / Brno, Konvent Milosrdných bratří 

 

 
 

Koncert připravila paní učitelka MgA. Katarína Duchoňová, PhD., které srdečně gratulujeme a 

děkujeme za krásný koncert. 

 

 

 

 

 

 

        
 

Ukázky prací žáků výtvarného oboru ze třídy pana učitele Mgr. Tomáše Vrány. 

http://www.zusjk.cz/galerie/?misto=brno-konvent-milosrdnych-bratri
http://www.zusjk.cz/cobdfohsdfph/uploads/2015/01/93.jpg
http://www.zusjk.cz/cobdfohsdfph/uploads/2015/01/83.jpg
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Usilujeme o zajištění minimálního standardu bezpečnosti ve škole 

 

Minimální standard bezpečnosti právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení 

(dále jen „škola“) zahrnuje opatření prostorová, organizačně-technická, personální a opatření v oblasti 

zpracované dokumentace. Jeho význam je metodický, ne normativní. Mimo tato opatření, která směřují 

především k zajištění fyzické bezpečnosti dětí, žáků a studentů (dále jen „žáků“), má škola na zřeteli 

rovněž psychické bezpečí žáků, a proto opatření k zajištění fyzické bezpečnosti ve škole nesmí snížit 

psychické bezpečí a komfort žáků. 

 

Problematiku zajištění minimálního standardu bezpečnosti je třeba vnímat v těchto rovinách: 

Prevencí předcházet mimořádným událostem (technická opatření, poučení zaměstnanců a žáků, 

nácvik řešení mimořádných událostí dle specifických podmínek škol, přehled o cizích osobách 

v objektu). 

Účinně a efektivně reagovat na mimořádnou událost, která nastala a snažit se o omezení škod 

na životech a zdraví zaměstnanců i žáků. 

Vyhodnotit mimořádnou událost a přijmout opatření, aby se nemohla opakovat ze stejných příčin 

i v budoucnu. 

 

Prostorová a organizačně-technická opatření 

Škola určí a využívá pro vstup žáků, zaměstnanců a cizích osob (návštěv, kontrol, atp.) zpravidla pouze 

jeden vchod, který je zabezpečen proti vniknutí cizích osob a vstup do něj je kontrolován 

(monitorován); ostatní možné vstupy do budov jsou zabezpečeny (nesmí však bránit bezpečnému 

úniku osob v případě požáru). 

Škola vpouští cizí osoby do prostor školy až po ověření účelu jejich vstupu do budovy (doprovod žáka, 

návštěva pedagoga, apod.). Vstupy do areálu školy jsou kontrolovány (monitorovány). 

Škola má uzamykatelné vstupy do budov i dalších prostor v areálu školy (např. školní zahrady, 

školního dvora), má zabezpečená okna a dveře proti volnému vniknutí osob. Na začátku, v průběhu 

dne i na jeho konci škola vstupy zabezpečí. Únikové cesty musí zůstat trvale volné a umožňovat 

bezpečný únik z budovy. 

Škola zamezuje nepovolaným osobám přístup do dalších prostor, budov i areálu školy, které nejsou 

určeny pro poskytování vzdělávání (např. sklepy, půdy, sklady, kotelny, apod.), s výjimkou 

specifických, zvláště provozních případů (revize, kontroly, prohlídky, stavební úpravy, apod.). 

         Personální opatření 

Škola zajišťuje průběžný dohled nad žáky ve všech prostorách, a to od okamžiku vstupu do prostor 

školy po celý průběh výchovně-vzdělávacího procesu i po jeho ukončení až po dobu opuštění budovy 

školy. O zajištění náležitého dohledu rozhoduje ředitel školy. Vychází přitom z konkrétních podmínek 

a přihlíží zejména k charakteru vykonávané činnosti, věku žáků a jejich rozumovému rozvoji 

(vyspělosti), dopravním a jiným rizikům. Ředitel školy zpravidla pověřuje dohledem pedagogického 

pracovníka, stanoví rozvrh dohledu nad žáky a vyvěsí ho na takovém místě, aby bylo možné 

při kontrolní činnosti snadno rozpoznat, který pedagogický pracovník dohled vykonává. 

Škola má zajištěnu vzájemnou zastupitelnost pedagogických či nepedagogických pracovníků 

vykonávajících dohled nad žáky. 

Škola zajišťuje dohled nad žáky i při akcích souvisejících se vzděláváním, které jsou realizovány mimo 

školu. Při pravidelném využívání budov či místností (např. baletní sály Taneční konzervatoře Brno), 

které nejsou v majetku školy, je nutné vyžadovat od pronajímatele ujištění o bezpečném stavu budovy 

či místnosti (např. doložením revizních zpráv se závěrem „schopno bezpečného provozu“). 

Škola v případě avízovaného nebezpečí využívá možnosti posílení ostrahy budovy městskou či státní 

policií. 

         Vnitřní předpisy, dokumentace školy 

Škola, ve spolupráci s osobami odborně způsobilými v prevenci rizik a osobami odborně způsobilými 

v oblasti požární ochrany, analyzuje rizika podle podmínek a charakteru své činnosti a má zpracovány 

dokumenty pro mimořádné události.  
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Škola má ve školním řádu a v dokumentaci podle jiných právních předpisů, upraveny i další zvláštní 

povinnosti zaměstnanců, např. povinnosti a postupy při zajišťování dohledu nad žáky při vystoupeních 

mimo budovu školy, povinnost informovat zaměstnavatele o vzniku mimořádných událostí, povinnost 

důsledně dbát na účinnost technických a jiných prostředků chránících bezpečnost budov, povinnost 

seznamovat zaměstnance a žáky školy s opatřeními zajišťujícími bezpečnost a ochranu zdraví.  

Škola seznamuje žáky a zaměstnance s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti  

a ochrany zdraví, včetně pojmenování nebezpečí, rizik možného ohrožení života a zdraví, pokud se 

vztahují k příslušné činnosti, akci nebo pracovišti a průběžně také s ustanoveními školního řádu, řádů 

odborných pracoven, tanečních a výtvarných sálů s dalšími opatřeními, jež mohou mít bezpečnostně 

preventivní význam při uplatňování základních pravidel bezpečného chování.  

Škola má popsány a uplatňuje účelné způsoby chování při některých jiných činnostech – soutěžích, 

přehlídkách, zahraničních výjezdech, apod. 

Škola informuje zákonné zástupce žáků o vydání a obsahu školního řádu. 

Školy mají možnost zajistit bezpečnost osob v areálu školy také dalšími, např. technickými prostředky, 

které jdou nad rámec výše vymezených minimálních požadavků (vstup na čipy, turnikety, kamerový 

systém, čipy); tyto technické prostředky však nemohou plně nahradit dohled prováděný fyzickou 

osobou, a jde-li o kamerový systém, bere škola v úvahu i ochranu soukromí žáků i zaměstnanců školy. 

Školy při eliminaci bezpečnostních rizik spolupracují se zřizovatelem, se zákonnými zástupci žáků, 

zletilými žáky, policií, složkami integrovaného záchranného systému. 

 

Nedávné tragické události, které se odehrály na půdě školy (Žďár nad Sázavou) vyžadují od každého 

zaměstnance být mimořádně připraven na potenciální bezpečnostní riziko. Z důvodu eliminace 

bezpečnostních rizik žáků ve škole a v rámci minimálního standardu k zajištění fyzické 

bezpečnosti dětí, žáků a studentů jsme se v letošním školním roce rozhodli zorganizovat pro 

zaměstnance organizace ZUŠ Jaroslava Kvapila školení ve spolupráci se složkami integrovaného 

záchranného systému.  Netušili jsme, že se po ukončení několika hodinového semináře na téma 

„Základy první pomoci“ setkáme s tak mimořádně pozitivním ohlasem od všech zaměstnanců školy. 

V průběhu přednášky i praktických ukázek na přinesených autentických figurínách miminka, dítěte  

i dospělého jedince jsme si měli možnost v praxi vyzkoušet nelehkou roli zachránce. Entusiazmus, 

zájem a fyzické nasazení při názorných ukázkách záchrany lidského života u všech přítomných předčil 

naše očekávání. Situace byla natolik výjimečná, strhující, že se proměnila v jednu mohutnou vlnu 

synergie, kterou jsme nikdy při předchozích vzdělávacích seminářích nezaznamenali.  

Přejeme si jediné, abychom nikdy nemuseli nově nabité znalosti a dovednosti ve škole využít … 

 

Eva Znojemská, ředitelka školy 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Srdečně gratulujeme Terezce Kalábové a její 

paní učitelce Jeleně Kapitule za získání  

ocenění v Mezinárodní soutěži Vlastimila 

Lejska pro klavírní duo. 
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Zveme Vás 

na akce naší školy 

4. 12. 2015 17.30–19.00 Adventní večer pěveckého oddělení  Koncertní sál ZUŠ 

5. 12. 2015 18.00–19:30 Teodor Dlugoš a Filip Schwarz (žáci 

LDO) provází večerem 

Mahenovo divadlo 

8. 12. 2015 17.30–19.00 Žákovský večer  Koncertní sál ZUŠ 

15. 12. 2015 15.30–17.00 Třídní večer žáků ze třídy Michala 

Mahdala a Lenky Kurcové 

Koncertní sál ZUŠ 

15. 12. 2015 17.30–18.45 Klavírní vánoční večer ve 

spolupráci s LDO  

Koncertní sál ZUŠ 

17. 12. 2015 18.00–19.00 Třídní večer žáků Dany Hellerové  Koncertní sál ZUŠ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=553
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=482
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=561
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=561
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=514
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=514
https://www.izus.cz/skola/akce/?id_akce=551
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Fotografie z koncertu PRIMAVERY věnovaný sbormistru PhDr. Jaroslavu Dostalíkovi  

při příležitosti 5. výročí úmrtí - 24. 10. 2015 / Brno, Konvent Milosrdných bratří 

 

 
 

 

http://www.zusjk.cz/galerie/?misto=brno-konvent-milosrdnych-bratri
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Vážení rodiče, babičky a dědečkové, milí žáci! 
 
 
 
 

    Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila  
 Vás zve na 

 

  Ukaž svůj talent!            VÁNOČNÍ KONCERT 
   10. 12. 2015 v 18.00 h 

             Konvent Milosrdných bratří,v Brně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


