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Poděkování vedení Mendlovy univerzity v Brně 

 

Vážená paní ředitelko, 

 

dovoluji si Vám jménem Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně 

poděkovat za velmi vydařený koncert uspořádaný pod taktovkou Vaší Základní 

umělecké školy Jaroslava Kvapila, konkrétně všem studentům v cimbálové kapele  

a jejich pedagogům. Koncert proběhl 2. října 2019 na zámku ve Křtinách a byl součástí 

námi pořádaného mezinárodního setkání 27th Erasmus Forestry Network Meeting, kde 

bylo 24 účastníků z 15 zemí a 21 partnerských institucí. Neuvěřitelný výkon mladých 

hudebníků strhl všechny pozvané hosty. Všichni zúčastnění o koncertu opakovaně 

hovořili v superlativech a byli překvapeni kvalitou hudby u tak mladého hudebního 

seskupení.  

 

S pozdravem 

 

doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. 

proděkanka pro internacionalizaci LDF MENDELU 

vedoucí Ústavu geologie a pedologie 
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Koncert pro Kláru "Zapalme svíčku" světový den vzpomínky na zesnulé děti 

 

Druhou adventní neděli letos rozsvítil koncert, který naše ZUŠ připravila u příležitosti  

světového dne vzpomínky na zesnulé děti. Toto niterné, důstojné a zároveň vřelé 

setkání, které proběhlo v Sále Milosrdných bratří v neděli 8. prosince pořádaly spolky 

Klára pomáhá z.s. a Dlouhá cesta z.s. Velmi nás těší, že jsme mohli prostřednictvím 

skvělých výkonů našich žáků přispět k umocnění atmosféry této akce a zároveň tak  

i započít vzájemnou spolupráci do budoucích let. 

 

 „Ahoj a dobrý den všem,  

moc Vám děkuji za včerejší podporu a účast na akci 

Zapalme svíčku 2019. Jste nesmírně šikovná parta 

skvělých lidí a mám moc velkou radost, že se k nám 

připojují děti a pomáhají. 

...ať světla našich dětí stále svítí...“ 
 

S úctou 

Dagmar Šléglová 

předsedkyně Klára pomáhá z.s. 

 

„Já se připojuji s poděkováním. Bylo mi velkou ctí se 

zúčastnit. Byl to pro nás s dětmi silný zážitek. 

Děkuji a ať světlo svítí...“ 
 

Karolína Macharáčková 

personalistka Klára pomáhá z.s. 
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Koncert pro Kláru "Zapalme svíčku" světový den vzpomínky na zesnulé děti. 

 

 

ZŘ Jan Ondrejka 
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Taneční vánočka 

 

Poslední letošní akce naší školy bude pěkně vypečená a s hrozinkami. Večer plný 

pohybu, hudby a zpěvu pod názvem Taneční vánočka připravili starší žáci tanečního 

oboru a bude se zaplétat ve čtvrtek 19. prosince v divadle Barka v Králově Poli  

od 18 hodin. Po představení jsou všichni zváni na neformální setkání rodičů, žáků  

a pedagogů TO, které proběhne přímo na jevišti divadla. U malého pohoštění si můžeme 

společně popovídat o tom, na co během pracovního týdne nezbývá čas. 

 

uč. Veronika Kolečkářová 
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Vánoce ve slovesnosti žáků LDO  

 

Kousek poezie 

 

I v kousku poezie 

nemožné se stane. 

I v nejtužší zimě 

lidské srdce vzplane. 

 

Láska je však možná, 

jako vodní pták. 

Pták, 

co ti může vždycky uplavat. 

 

Proto lásku svou, 

ačkoli vrtkavou, 

opatruj jako oko v hlavě. 

 

Snadné se to zdá, 

však lásku ztratíš hravě. 

To v kousku poezie 

popsat se nedá. 

 

Jen kousek poezie na nočním stolku, 

osud si s námi často pohrává. 

Slova psaná perem na útržek listu 

a život co mnoho druhých šancí nedává. 

 

Však upadnou v zapomnění 

tato vlídná slova. 

Sami už je pochopíte, 

než přečtete je znova. 

 

Magdaléna Šnajdarová, žákyně LDO 

 

 

 

Noc před štědrým dnem 

 

Tiše hvězda padá z nebe, 

zasáhne mě, nebo tebe? 

Komu svitne světlo v tmách? 

Z nebe prší hvězdný prach. 

 

Ať osvětlí ti večery, 

kdo do snových vod vypluje. 

Vždyť v záplavě tvých úsměvů 

rozpustí se strach. 

 

Když se šero ranní rozplyne, 

zábleskem horizont žhne. 

Slunce odívá se do červánků, 

ptáčata z hnízd vyskočí. 

 
Ale ty nic nevidíš, 

dávno už zase spíš. 

Procházíš se krajinami spánku, 

kde východy slunce nekončí. 
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„Zkouška lásky“ 

 

 

Ve středu 20. listopadu 2019 

jsem s žáky z mojí pěvecké 

třídy navštívila Divadlo na Orlí, 

kde měli možnost seznámit se 

s jeho chodem. Prošli jsme se 

zákulisím, a tak žáci viděli, jak 

probíhá příprava na generální 

zkoušku představení – líčení, 

kostýmy, kulisy, atd. Mohli zde 

také spatřit celý tým, který se na 

přípravě představení „Zkouška 

lásky", opeře od Gioacchina 

Rossiniho v rámci projektu Komorní opery JAMU, podílí. Největším zážitkem pro ně 

však byl samotný průběh generálky, kde se zblízka setkali se studenty operního zpěvu 

JAMU, režisérkou, orchestrem a v neposlední řadě i dirigentem. Myslím si, že pro žáky 

je vždy velkým přínosem, vidět svou paní učitelku „v akci“ a vnímat, že se sama aktivně 

účastní projektů a vystupuje. Tím je také chci pobídnout a vyzvat, aby se nebáli 

vystoupit před publikum a předvést jim svůj talent, který společně v hodinách sólového 

zpěvu rozvíjíme. 

uč. Hana Boháčková 
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Výstava ve sklenících botanické zahrady  

 

Žáci výtvarného oboru na již tradiční výstavě ve sklenících Botanické zahrady letos 

předvedli především prehistorickou faunou, která ve společnosti nádherných letitých 

exemplářů cykasů ještě atmosféru dávných epoch země podpořila. 

 

Žáci nejen malovali a kreslili různými technikami, ale také objevovali možnosti koláže. 

Fantazie a hravost nejmenších i pětiletých žáčků doplnily vědecké kresby a rekonstrukce 

žáků starších, které by v některých případech díky své kvalitě mohly být jistě 

ilustracemi knih. Pohled na dinosaury se díky technickým vymoženostem a novým 

archeologickým objevům od dob vizionářských rekonstrukcí Zdeňka Buriana velmi 

změnil, ale skutečná barevnost dinosaurů zůstává stále neznámou. Můžeme se o jejich 

barevnosti dohadovat například na základě nádherného zbarvení současných plazů. 

Proto neberme dětem jejich hru v možnosti kouzelných, zdánlivě nereálných barevných 

kombinací. Jejich fantazie se může fantazii přírody klidně blížit. Stejně tak někteří žáci 

využili své představivosti k vytvoření bytostí zcela nových, podobných drakům a jiným 

bájným tvorům. 

 

Výstavu jako obvykle zahájily hudebním a dramatickým vystoupením žáci paní učitelky 

Ctiborové a paní učitelky Winklerové a umocnili tak celkový kulturní zážitek. 

 

uč. Pavla Dvorská, VO 
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O hvězdách 

 

 

Co to vlastně hvězda je? 

Je to střípek naděje? 

 

Opravdu se ve hvězdách skrývá 

pravda nebo se to tak jen říká? 

 

Jen málo toho o hvězdách víme, 

jejich řeči sotva rozumíme, 

ale přesto jednu známe. 

 

Kometa se jmenuje! 

 

 

 

Amálie Metelková, LDO 

 

 

 

Je to ta, která letěla nad Betlémem 

a mudrcům ukázala správný směr. 

 

Stalo se to o Vánocích, 

když byl všude led a sníh. 

Láska všem zářila v srdcích 

a bylo slyšet dětský smích. 

 

Každý v sobě hvězdu máme, 

září celé roky. 

Když jí správně nasloucháme, 

vede naše kroky. 
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Milí přátelé, 

 

na Základní uměleckou školu Jaroslava Kvapila jsem nastoupila coby účetní v září roku 

2018. Nyní po roce jsem byla požádána, abych zhodnotila toto své roční působení. Ráda 

bych tak touto cestou poděkovala vedení školy i celému pedagogickému sboru za milé  

a vstřícné přijetí do řad zaměstnanců ZUŠ. 

 

Během roku jsem zavítala na Vánoční koncert u Milosrdných bratří, Galakoncert 

v Besedním domě, na vystoupení tanečního oboru v Sono centru i představení literárně-

dramatického oboru v HaDivadle. Mám neteř, která si vybrala za jednu z volnočasových 

aktivit hru na flétnu, a tak jsem se samozřejmě byla podívat na její „besídky“. Když 

jsem však poprvé zažila koncert žáků naší školy tj. Vánoční koncert 2018, byla jsem 

příjemně překvapena nejen vysokou úrovní účinkujících, ale také profesionálním 

přístupem k organizaci koncertu jako takového. Jediné, co mě možná trochu mrzí je, že 

během přestávky Galakoncertu spousta rodičů spolu s dětmi, které měli své vystoupení 

za sebou, odešla. A tak ti zbývající účinkující vystupovali před poloprázdným 

hledištěm. 

 

Výtvarný obor je tak trochu mojí srdeční záležitostí (v dětství jsem se tomuto oboru 

sama věnovala), neměla bych proto zapomenout ani na výstavu výtvarných prací žáků 

ve školní galerii. Zde jsem musela obdivovat různé obrazy i keramické výrobky velmi 

nadaných studentů. 

 

Na závěr bych asi chtěla říct jen jedno. Jsem ráda, že mohu přispívat svojí „troškou do 

mlýna“, a tak pomáhat škole zůstat i nadále jednou z nejstarších základních umělecky-

vzdělávací institucí v Brně. Je vánoční čas, tak co popřát naší škole, než pozitivně 

naladěné pedagogy, kteří budou i nadále vychovávat z mnoha a mnoha nadaných dětí 

mnoho a mnoho úspěšných umělců. 

 

Děkuji za pozornost. 

 

Blanka Hrstková, účetní 
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Interview s Terezií Kokešovou 

 

 

1. Vzpomeneš si ještě, kdy jsi soutěžila poprvé? 

 

Už si úplně nevzpomínám, kde jsem soutěžila poprvé, ale vím, že z mých prvních 

soutěží to byla soutěž žáků ZUŠ a Újezdská notička. Měla jsem prý tenkrát 5 let. Další 

roky jsem se zúčastnila větších soutěží i s mezinárodní účastí, mezi které patří například 

Praha – soutěž J. Micky, Kocianova houslová mezinárodní soutěž v Ústí n. Orlicí, či 

Kremnica – soutěž Rudolfa Oszgára. Zatím nejvýznamnější událostí pro mne však byla 

soutěž v Zywiecu v Polsku na konci října tohoto roku, kde jsem měla možnost si 

v druhém kole soutěže (a potom i na koncertě vítězů) zahrát s místním orchestrem  

a stala se laureátkou, což pro mne bylo velké překvapení a čest, protože soutěžící byli 

opravdu z celé Evropy. 

 

 

2. Míváš trému?  

 

Jako asi každý samozřejmě trému mívám. Ale když si uvědomím, že chci hrát pro ty 

ostatní, tréma odejde stejně rychle, jako přišla. Naopak se výstupu většinou spíše 

nemohu dočkat. Vtipné je, že když už pociťuji trému, většinou to nebývá ze samotného 

hraní, jako spíše z rozhovorů, z časové organizace, nenadálých změn, nastupování  

a pohybu na podiu či z předávání cen. 

 

 

3. Je při soutěžích čas i na prohlídku města? 

 

Ještě se nestalo, že bych při nějaké soutěži zapomněla na prohlídku města, ve kterém 

jsem měla tu čest si zahrát. Obnáší to nejen návštěvu krásných míst, ale i příjemné 

chvíle s lidmi, kteří se mnou celou cestu sdílí. Ať už je to má paní učitelka Livia 

Zbavitelová, korepetitorka paní učitelka Petra Novotná či v neposlední řadě mí rodiče, 

kteří jsou mou velkou oporou ve všem, co dělám. Dohromady tvoříme úžasný tým  

a každý úspěch společně oslavíme v místní cukrárně. Asi nejvíce se mi líbilo v polské 

Zywieci a mou srdeční záležitostí je slovenská Kremnice, kam se pravidelně vracíme. 
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4. Co si budeš pamatovat ve spojitosti se soutěží v Polském Zywieci nejvíc? 

 

Mám úsměvnou vzpomínku na jeden moment, který se stal ve druhém kole soutěže, 

když jsem vystupovala s doprovodem komorního orchestru. Na začátku třetí věty 

Vivaldiho Zimy jsem měla dát nástup jednomu z cellistů, pročež jsme měli začít 

společně hrát. Jenže ten místo, aby reagoval na mé znamení, na mě pouze koukal a ani 

na druhý pokyn nejevil známky pochopení. Probrala ho až dirigentova důrazná pobídka. 

Zpětně je mi ho až líto.  

Byla jsem nervózní z komunikace s polským dirigentem, nakonec nám však 

v porozumění nezabránila ani jazyková bariéra a spolupráce a průběh zkoušky byl 

v naprosté harmonii.  

Pobyt v Zywieci byl plný zážitků, emocí a krásných chvil, proto na něj budu určitě 

dlouho vzpomínat. 

 

 

Rozhovor vedla: uč. Livia Zbavitelová 
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Novinky na oddělení klávesových nástrojů - víte že? 

 

Máme mladou a šikovnou učitelku hry na harfu… 

Dominika Svozilová, navzdory obecně malé zkušenosti v pedagogické oblasti ve hře na 

harfu na ZUŠ, je ve svém oboru odborníkem na svém místě. Má všech 5P, tedy  

5 předpokladů pro to nejlepší v práci s dětmi: cit, intuici, vzdělání, fantazii a hlavně 

zdravý rozum. 

 

Máme čerstvou a neopotřebovanou učitelku hry na klavír…  

Nadějnou, pro pedagogickou práci zapálenou absolventku Konzervatoře Brno 

v posledním ročníku studia – Evu Grundovou. Jejím inspiračním, motivačním hnacím 

motorem je Inna Aslamas, její stávající pedagog na konzervatoři a současně i pedagog 

mnoha vynikajících žáků na ZUŠ Jaroslava Kvapila. 

 

Máme letos i soutěže – opět po 3 letech… 

Pro někoho hurá, pro někoho ouvej.  Tak si vyberte. ZUŠ Jaroslava Kvapila organizuje 

okresní kolo soutěže ve dnech 2. a 3. března 2020, která je čtyřkolová a táhne se od 

ledna až téměř do května. Hurá pro žáky, které v té době budou mít ředitelské volno, 

ouvej pro ty, kteří se budou potit na pódiu. Ale ruku na srdce – je to skutečně tak? Nejde 

o to zvítězit nad všemi. Jde o to, jak zvítězit sám nad sebou. 

 

A na závěr - blíží se Vánoce a pak další nový rok… 

Tak jen neztrácejte víru a odvahu uskutečnit sny a dobrá předsevzetí. Na Vaše děti jich 

není nikdy dost. Možná některá nevyjdou. Možná Vás některá překvapí. Jen se nikdy 

nevzdávejte.  

 

Za oddělení klávesových nástrojů Vám všem přeji co nejvíce vyplněných Vánočních 

přání a odvážný start pro běh do dalšího nového roku. Spoustu lásky, zdraví  

a moudrosti, abychom to nevzdávali na první překážce (ani na desáté…) 

          

 uč. Monika Czajkowská 
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Postřehy ze Slavnostního Vánočního koncertu 

10. prosince 2019 
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Středa 18. 3. 2020 | 18.00     Absolventský koncert 

Sál Milosrdných bratří, Brno 

 

Pondělí 20. 4. 2020 | 18.00    Galakoncert 

Besední dům, Brno 

 

Čtvrtek 23. 4. 2020     Přijímací zkoušky 

ZUŠ J. Kvapila 

 

Úterý 28. 4. 2020     Přijímací zkoušky 

ZUŠ J. Kvapila 

 

Sobota 30. 5. 2020 | 17.00     Taneční koncert  

Divadlo na Orlí, Brno 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporují nás: 
 

Klub přátel a rodičů ZUŠ J. Kvapila Brno z.s. 
 

Škola je zapojena do projektu OPVVV - zjednodušené projekty Šablony II. 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu ČR. 
 

 
 
 

  
 
 
 

 

             | zusjk.cz | 
 

 | ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno | 
 

 | zusjk |  

Zveme vás ... 


