Milí žáci, vážení rodiče,
věřím, že jste si všichni během letních prázdnin odpočinuli a v klidu a úspěšně zahájili školní rok.
Ten loňský byl velmi zajímavý a plodný. Uskutečnilo se několik zajímavých výstav, tanečních a
divadelních vystoupení, premiér, zorganizovali jsme řadu dalších akcí, klavírní festival, soutěže,
přehlídky... Troufám si konstatovat, že jsme školou otevřenou a tvůrčí, školou, která nabízí žákům
dostatečnou hojnost možností uměleckého uplatnění. Měřítkem kvality školy však není jen bohatá
nabídka akcí, ale i její úspěšnost v uměleckých soutěžích. Proto bych ráda ocenila práci všech pedagogů,
kteří se soutěží nebojí, své žáky na ně velmi pečlivě připravují, často v čase nad rámec svého úvazku.
V minulém školním roce byli úspěšní v krajských kolech soutěží pan učitel Jaroslav Vavroušek, jehož obě
saxofonová kvarteta získala 1. místo, v kategorii smyčcových nástrojů pan učitel Miroslav Roček a jeho
smyčcový kvartet získal 1. místo, smyčcové trio 2. místo. Z violoncellové třídy Jany Šillerové uspělo
violoncellové duo, které získalo 2.místo.Ve hře na akordeon se na 3.místě umístili žáci paní učitelky
Heleny Šarochové. 2. místo ve hře na elektronické klávesové nástroje získal žák ze třídy pana učitele
Luboše Klabana. Oba učitelé literárně dramatického oboru Aleš Pařízek a Lenka Pařízková pravidelně
úspěšně připravují své žáky do recitačních soutěží. Kromě soutěží vyhlášených MŠMT jsou i mnohé další
významné soutěže. Klavírní pedagogové Dagmar Chyňavová, Marta Moravcová a Roman Pallas skvěle
připravili své žáky na klavírní soutěž Beethovenovy Teplice, kde získali druhá a třetí místa. Zpěvačky ze
třídy paní učitelky Jany Červinkové se úspěšně zúčastnily pěvecké soutěže Bohuslava Martinů.
Výjimečnou událostí byla účast našich violoncellistek ze třídy paní učitelky Jany Šillerové v projektu
České filharmonie. Na koncertě s filharmoniky si zahrály pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.
Přeji všem pedagogům naší školy mnoho chuti do práce, inspiraci a především pilné a pracovité žáky.
Dominika Valešková
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Koncert Junior bandu na Mírovém náměstí - 30. 9. 2016
Koncerty v Divadle K. H. Máchy vždy od 18:00
19.10 2016

Koncert Klavírního oddělení Konzervatoře v Teplicích

16. 11. 2016 Koncert učitelů, tentokrát věnovaný osobnosti Františka Maršálka a V. J. Veita
14. 12. 2016 Vánoční koncert
22. 3. 2017

Multižánrový koncert

10. 5. 2017

Koncert žáků hudebního a tanečního oboru

16. 5. 2017

Představení žáků literárně dramatického a tanečního oboru

14. 6. 2017

Koncert žáků hudebního oboru

21. 6. 2017

Absolventský koncert

Symfonický vánoční koncert v Domě kultury v Litoměřicích – 10. 12. 2016
Koncert v Kulturním domě v Terezíně – 1. 3.2017
Koncert orchestrů na Hradě – 26. 4. 2017
Výstavy prací žáků výtvarného oboru v Kině Máj (podzim, jaro) a Výstava na Hradě od 1. 5. do 31. 5. 2017
Koncert rodičů s dětmi – termín bude sjednán v Kulturním domě Terezín v jarních měsících
Varhanní koncert - 11. 6. 2017
Litoměřická letní filharmonie 2017 od 16. 6. do 18. 6. 2017
Divadelní piknik 2017 – 23. 6. 2017
Zahrada orchestrů 2017 – 24. 6. 2017

Podzimní prázdniny:

středa 26. 10. 2016 a čtvrtek 27. 10. 2016

Vánoční prázdniny:

od pátku 23. 12. 2016 do úterý 3. 1. 2017,
vyučování začne ve středu 4. 1. 2017

Pololetní prázdniny:

pátek 3. 2. 2017

Jarní prázdniny:

od 6. 2. 2017 do 12. 2. 2017

Velikonoční prázdniny:

čtvrtek 13. 4. 2017

Státní svátky:

pátek 28. 10. 2016, středa 17. 11. 2016, pátek 14. 4. 2017,
pondělí 1. 5. 2017, pondělí 8. 5. 2017

Hlavní prázdniny:

sobota 1. 7. 2017 – pátek 1. 9. 2017

Interní koncerty pro žáky hudebního oboru se konají ve středu od 17 hodin vždy v sále budovy
Masarykova 44. Žáci mají možnost na interních koncertech zahrát publiku a předvést, co nového se naučili.
Pro vynikající žáky, kteří mají skvěle nacvičený kvalitní repertoár, jsou určeny interní koncerty „nominační“.
Z nominačních interních koncertů jsou vybíráni opravdu jen ti nejlepší, kteří pak dostanou příležitost zahrát
si na veřejném koncertě v Divadle K. H. Máchy.
Říjen:
Listopad:
Prosinec:
Leden:

19. 10.
2. 11., 9. 11., 23. 11. (nominační), 30. 11. (nominační)
7.12.,
11. 1. 2017, 18. 1.,

Únor:

15. 2., 22. 2.,

Březen:
Duben:
Květen:
Červen:

8. 3.(nominační), 15. 3. (nominační)
5. 4., 12. 4. (nominační), 19. 4. (nominační),
3. 5., 24. 5. (nominační), 31.5. (nominační),
7. 6.

Pro školní rok 2016-2017 vyhlásilo MŠMT soutěže:
o hra na klavír (školní kolo 27. 1. 2017, okresní kolo 24. 2. 2017)
o hra na smyčcové nástroje (školní kolo 26. 1. 2017, okresní kolo 23. 2. 2017)
o hra na kytaru (školní kolo 25. 1. 2017, okresní kolo 23. 2. 2017)
o soutěžní přehlídka pro dechové orchestry
o soutěžní přehlídka pro jazzové soubory a ostatní orchestry
o výtvarný obor

Setkání s Williamem
Účast na letním soustředění se pravidelně vyskytuje v prázdninovém
programu řady žáků literárně dramatického oboru. Ani letošní rok tomu nebylo
jinak. Necelá čtyřicítka divadelních nadšenců se druhý červencový týden
vypravila do rekreačního areálu Chata Mír v Jílovém u Děčína, aby zde prožila
vpravdě blízké setkání s dílem největšího světového dramatika všech dob. Tým
vedoucích ve složení Aleš Pařízek, Lenka Pařízková, Tereza Rozmarová a
Antonín Štěpanovský si pro své svěřence připravili intenzivní celotýdenní
program až po okraj naplněný tvorbou Williama Shakespeara. V rámci režijně
dramatických a hereckých bloků dostali možnost poznat zevrubně proces
tvorby inscenace podle textu Shakespearovy nejslavnější milostné tragédie
Romeo a Julie. Od zevrubné dramaturgické analýzy a pevně vystavěné režijně
dramaturgické koncepce plynule přecházeli k detailní herecké práci a různým
formám herecké stylizace klasických postav. Své teoretické poznatky pak mohli obratem uplatnit při
tvorbě vlastních inscenací vycházejících z textu komedie Večer Tříkrálový, jejichž závěrečné předvedení lze
zaslouženě označit za zlatý hřeb celého soustředění. Krom pečlivého a zevrubného poznání procesu
tvorby inscenace vycházející z pravidelného dramatického textu nechyběla ani pořádná dávka sportovních
a rekreačních aktivit, jejichž vedení se pro letošní rok ujala nová posila sehraného týmu vedoucích,
herečka divadelního souboru Li-Di a jedna z bývalých členek divadelního souboru Mladivadlo, Denisa
Doležalová a noční hra inspirovaná Shakespearovým Snem noci Svatojánské, jejíž realizaci vzali na svá
bedra herci z loňské úspěšné inscenace této divadelní hry. O zdraví mladých divadelníků obětavě pečovala
a do většiny aktivit se aktivně zapojovala další nová tvář – Tereza Hubáčková. Nezbývá, než doufat a držet
palce, aby mladí herci dokázali své nově nabyté znalosti a zkušenosti plně zužitkovat i při práci divadelního
souboru Mladivadlo, který v nadcházejícím školním roce začne připravovat nejméně dvě nové inscenace.

Úspěšný rozjezd nové sezóny se zadařil
Školní rok se sotva rozjíždí a učitelé i žáci literárně dramatického oboru už stihli naplno zahájit další
spanilou jízdu plnou veřejných divadelních představení a prezentací žákovských dramatických výstupů.
Během druhého zářijového víkendu se s nimi bylo možno setkat hned při dvou příležitostech. V sobotu 10.
9. proběhl v divadle Karla Hynka Máchy Den otevřených dveří, ke kterému již tradičně náleží i veřejné
vystoupení žáků našeho dramaťáku. Zatímco v minulých letech mělo toto vystoupení spíše formu
improvizační show, v letošním roce byla upřednostněna možnost prezentace drobných vystoupení a
krátkometrážních inscenací vzniklých v uplynulém školním roce v rámci výuky předmětu dramatický
projev a přednes. Několik desítek diváků, kteří se v rámci své prohlídky divadelních prostor zastavili
v předem oznámených časech v hledišti litoměřického divadla se tak pobavili při sledování dialogů z her
Poprask na laguně Carla Goldoniho, Ze života hmyzu Bratří Čapků, monologu Chápavá manželka od
Kateřiny Lužné nebo krátkometrážní autorské inscenace Příliš mnoho sardinek v podání Lucie
Arsenjevové, Martina Kavana, Lucie Kárové, Denisy Středové, Emmy Procházkové a Ondřeje Flekla.
V neděli 11. 9. pak bylo v podvečerních hodinách možno zavítat do multifunkčního sálu v podpalubí lodi
Cargo, kde byla realizována první repríza inscenace Motýli podle divadelní Leonarda Gershe. Protagonisté
jednoho obyčejného příběhu z New Yorku raných 70. let Viktor Pavel Karol Vávra, Tereza Piskláková,
Lenka Pařízková a Tomáš Moravec si po skončení představení vychutnali zasloužený a dlouhotrvající
potlesk osmi desítek diváků i gratulaci mimořádného V.I.P. hosta - režiséra Zdeňka Trošky. Další příležitost
shlédnout toto zdařilé dílo - jehož premiéra proběhla v rámci loňského divadelního pikniku ovšem s mírně pozměněným hereckým obsazením, bude v rámci Litoměřické divadelní benefice v úterý
18. října na domácí scéně divadelního souboru Mladivadlo, v divadelním sále Minimax v areálu ZUŠ.

Kapacita naplněná k prasknutí
Letošní zápis nových žáků přinesl minimálně dvě velká překvapení. Prvním z nich byl především
počet nových uchazečů, který téměř překročil tři desítky. Druhým pak byla vysoká kvalita některých
výkonů předvedených při přijímacím pohovoru, která oběma vyučujícím a zkoušejícím velmi znesnadnila
jejich rozhodování. Zásadní váha tak připadla především datu konání přijímacího pohovoru či datu podání
elektronické přihlášky. Velmi nás mrzí, když jsme vzhledem k okolnostem nuceni vynikajícího uchazeče
odmítnout nebo nechat čekat jen proto, že zjednodušeně řečeno „přišel pozdě“. Apelujeme tedy na
budoucí zájemce, aby ve svém rozhodování upřednostnili termín řádného zápisu v květnu či červnu. Počet
žáků literárně dramatického oboru letos poprvé v jeho historii nejen, že definitivně překročil magickou
stovku, ale zároveň se neodvolatelně přiblížil limitu odvozenému především z kapacitních možností
prostor, které literárně dramatický obor využívá a zatím nelze spoléhat ani na dlouhodobě avizované
stěhování celé školy do nové budovy v centru města.
Aleš Pařízek

Pozdrav z hudební nauky
1. Nepravdivé pojmy škrtněte a nahraďte správnými dole v závorce. Škrtnuté pojmy pak přiřaďte
do volných řádků pod čarou!

Johann Sebastian Bach
Johan Sebastian Bach byl jedním z nejvýznamnějších skladatelů jamajského
reggae. Narodil se v Praze roku 1316 a zemřel v listopadu roku 1989 také v Praze.
Působil v německých městech jako houslista a v mnoha kostelech jako hráč na
elektrickou kytaru. Bach byl hluboce věřící člověk a to se odrazilo i v jeho tvorbě.
Během svého života měl dvě ženy, se kterými zplodil 20 dětí, z nichž 4 synové se
proslavili v hudbě. Například jeho 2. nejstarší syn Michael Jackson proslul jako cembalista a pedagog. Jeho
posledním působištěm bylo Lipsko, kde byl rektorem na tamní univerzitě. Na jeho počest se zde každoročně
koná karneval v rytmu samby. Největší bohatsví jeho tvorby nalézáme ve varhanní hudbě, zejména pak
v umění fugy. Jeho pravděpodobně nejznámější fugou je ta s názvem "Škoda lásky". V jeho díle najdeme
i mnoho vokálně instrumentálních děl. Napsal velké množství kantát a slavné muzikály: Kleopatra,
Tři mušketýři, Děti ráje. Vrchol v orchestrální tvorbě představuje jeho krátká klavírní skladba "Pro Elišku."

Pamatujte!!
Správné pojmy: (varhaník, festival Bachovy hudby, 6 braniborských koncertů, slavná
vánoční a velkonoční oratoria, v Eisenachu v roce 1685, Barokní hudby, 1750 v Lipsku, Carl
Philip Emanuel Bach, Toccata a fuga d moll )
DRUHÁ ČÁST – Zapiš vyřazené pojmy a spoj s odpovídajícím:
______________________________

Rio de Janeiro

______________________________

Ludvig van Beethoven

______________________________

Bob Marley

______________________________

Sametová revoluce

______________________________

Michal David

______________________________

Jimi Hendrix

______________________________

Jaromír Vejvoda

______________________________

Karel IV

______________________________

Král Popu

Jakub Kacar

Letní prázdninové soustředění Hudební Pecka 2016
Soustředění žáků ZUŠ a členů
souborů ZUŠ se letos konalo ve dnech
23. - 28. srpna 2016 v Krásném Buku
u Krásné Lípy. Ti, kteří už jednou
soustředění zažili, vědí, že jde
o nezapomenutelný zážitek plný
objevování, radosti ze hry, aktivit,
nezapomenutelných jamů s příjemnou
atmosférou, lidmi, přáteli, a to mnohdy i, právě tady, nově poznanými. Náplní soustředění byla průprava
hry v orchestru a souborech, elementární improvizace, výuka teoretických předmětů a jejich použití v praxi
(hudební nauka, základy harmonie, intonace a rytmus, základy historie hudby evropského okruhu a hudby
afro-americké syntézy), příprava koncertního repertoáru souborů ZUŠ, Schizzo Bandu ZUŠ a průprava
veřejného vystupování.
Žáci se rovněž seznámili se základy
práce se zvukovou technikou, účastnili
se přednášek a spolupráce pod vedením
pedagogů: Hany Přeučilové, Ivety
Cendrové, Martina Štece, Jana Veselého
a Jiřího Ospalíka. Díky podpoře ZUŠ
Litoměřice a vstřícnosti provozovatele
objektu bylo možné zajistit pestrý
program a specialisty pro jednotlivé
nástrojové
sekce.
Potěšujícím
zpestřením a pomocí byla účast dvou rodičů: Marka Ženkla a Petra Blažka, kteří připravovali volnočasové
aktivity pro děti, pomáhali s organizací a technickým zajištěním a byli oporou celému kolektivu, stejně jako
Hana Přeučilová a Iveta Cendrová, které se, takřka nepřetržitě, věnovaly nejmladším účastníkům.
A co se dá o tomto soustředění, ve stručnosti, říci?
Společný hudební projev zde vidí jako příležitost: všichni se můžou
od sebe učit a každý v sobě může objevit nové možnosti
a schopnosti. Všichni účastníci soustředění nesou stejnou
odpovědnost za výsledek a očekává se od nich respekt vůči situaci,
v níž jde o to vyvolat v lidech přirozenou hravost, kreativitu a užít
si vzájemné obohacení a radost. Je to o unikátních zážitcích se
stejně naladěnými lidmi.
Osminový „svět“ rytmu je rozmanitý a každý hudební směr
nebo žánr (ať již blues, jazz nebo třeba i středoevropská lidová
hudba) k němu přistupuje trochu jinak. Podobně jako jednotliví
žáci, kteří se zúčastnili, tvořili skvělý kolektiv a nahlédli tak pod pokličku interpretace, tvorby a improvizace.
Jiří Ospalík
Více na facebooku : Hudební Pecka 2016 - Soustředění ZUŠ LTM

Významné výročí paní Vlasty Šumové
Jazzovou skladbou zahranou na klavír, aniž by potřebovala
brýle, vítala dnes v bytě v Družstevní ulici paní Vlasta Šumová
gratulanty. Nechyběli mezi nimi ani starosta Ladislav Chlupáč,
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu
Renáta Jurková, zástupkyně okresní správy sociálního
zabezpečení nebo ředitelka základní umělecké školy Dominika
Valešková. Nebylo by na tom nic zvláštního, pokud by paní
Šumová neslavila sté narozeniny, kterých se dožívá v neuvěřitelné
fyzické i duševní pohodě.
„Bála jsem se, že se dnešního dne nedožiju. Proto jsem
raději vstala už v pět ráno a začala chystat oslavu,“ usmívala se
žena, která se narodila v Židovicích na Roudnicku, ale většinu života prožila v Litoměřicích, kde ji desítky, ale
spíše stovky dnes již dospělých dětí znají jako učitelku hudby. V litoměřické „lidušce“ totiž vyučovala hru na
klavír čtyři desítky let. Ačkoliv jí vlastní děti osud nedopřál, měla jich okolo sebe vždy nespočet a dodnes se
s mnohými z nich ráda vídá.
„Chtěla bych vám předat nějaký recept na dlouhověkost, ale žádný vlastně nemám,“ pokrčila rameny
zralá dáma ve slušivých šatech a perličkami na krku, pro kterou se označení stařenka vůbec nehodí, ačkoliv
je nejstarší obyvatelkou Litoměřic. Její přátelé však přičítají vysoký věk optimismu a dobré náladě, kterou
kolem sebe paní Vlasta Šumová po celý život šířila. Přejeme jí, aby tomu tak bylo i nadále.
Tisková zpráva města Litoměřice
ze dne 14. září 2016

Přijďte s dětmi na koncert
Koncerty „Kruhu přátel hudby“ – sezóna 2016/2017 Divadlo K. H. Máchy
25. 10. 2016 od 19 hod – Jan Škrdlík – violoncellový recitál české hudby
9. 11. 2016 od 19 hod – Edita Adlerová – Po stopách Karla IV. - zpěv
7. 12. 2016 od 19 hodin – Saxofonové kvarteto „Čtyři fajfky“
15. 3. 2017 od 19 hodin – Jitka Čechová – Smetanování - klavír
13. 4. 2017 od 19 hodin – Zuzana Rzounková – lesní roh + flétna
2. 5. 2017 od 19 hodin - Duo Teres – housle a kytara
Pro žáky ZUŠ vstupné zdarma, vyzvedněte si lísteček u svého učitele hudebního oboru.

