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Představujeme nové učitele

Veronika Melková
Je bývalou žákyní ZUŠ
TGM Chomutov obor
hra na klavír a trubka,
poté studovala oba
nástroje na Konzervatoři v Teplicích a svá
studia uzavřela na vysoké škole UJEP
v Ústí nad Labem.

Od roku 2006 učí
v ZUŠ TGM
v Chomutově hru na
klavír a v září 2014 se
k nám do školy opět
vrací po mateřské dovolené.

1. Jak jsi se dostal k hudbě a svému hudebnímu
nástroji?
K hudbě a k nástroji mě přivedla moje maminka, začala jsem hrát ve 3 letech, vyrůstala jsem
v hudebním prostředí.
2. Jak a co se Ti líbí v naší hudební škole?
V naší škole se mi líbí změny interiéru,
zvláště proměna koncertního
sálu.
3. Jaké máš plány se svými novými žáčky?
Ráda bych své žáčky zapojila do komorní
hry a veřejných vystoupení.
4. Jakou hudbu máš rád a posloucháš?
Líbí se mi Čechomor, Chinasky, Lucie Bílá,
ale celkově poslouchám skoro vše.
5. Co Ti dělá v životě radost?
Radost v životě mi dělá moje rodina a pobyt v přírodě.

Martin Forman
Pochází z Chomutova,
bývalý žák ZUŠ Chomutov obor hra na
housle, studoval Konzervatoř v Teplicích a
v Plzni, v současné
době žije v Praze a
pravidelně spolupracuje s Plzeňskou
filharmonií, Českým

národním symfonickým orchestrem, příležitostně hraje v muzikálech , natáčí filmovou hudbu.
Od září 2014 nový učitel hry na violu a
housle na naší škole.

1.Jak jsi se dostal k hudbě a svému hudebnímu
nástroji
K hudbě mě přivedli hudbymilovní rodiče
(ač oba laici).
2. Jak a co se Ti líbí v naší hudební škole?
Líbí se mi nové, svěží vymalování interiéru
a zrekonstruovaný sál. Vesele to kontrastuje s postkomunistickou šedí, která v této budově vládla v
době, kdy jsem tu jako malý začínal.
3. Jaké máš plány se svými novými žáčky?
Naučit je za ten krátký čas, který je nám
dán, co nejvíc, aniž bych je zároveň zahltil informacemi, nebo dokonce odradil od hudby samotné.
4. Jakou hudbu máš rád a posloucháš?
Samozřejmě hodně poslouchám klasickou
hudbu, jsem ale taky dost blázen do hudby filmové
(toto šílenství odstartoval Gladiátor Hanse Zimmera - doporučuji), z popu mě oslovují především nesmrtelní Beatles.
5. Co Ti dělá v životě radost?
Hudba, hudba a zas jen hudba. Ne :-), taky
přítelkyně, dobré jídlo a pivo.
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Klavírní momentky
Žáci klavírního oddělení naší ZUŠ
měli mnohokrát za uplynulé čtyři měsíce školního roku 2014/15 možnost vychutnat si atmosféru našeho nového koncertního sálu a potěšit své posluchače skvělými výkony.
Klavíristi připravili nové projekty jako
např. Písničková klavíriáda, kde si žáci 1.4.ročníků 1.stupně úspěšně zahráli lidové písně v tradičních a jazzových úpravách a publikum se aktivně zapojilo do dění na pódiu zpěvem a hrou na orffovské nástroje.
Dalším projektem byl Mikrokoncert
mladých klavíristů, který zorganizovala a výborně uváděla p.uč. Lenka Nováková. Zde
měli začátečníci možnost poprvé vystoupit
před publikem a mimo jiné se koncertu zúčastnili i pokročilejší žáci.
V listopadu se konal již tradiční Podvečer s klavírem tentokrát věnovaný Roku
české hudby 2014. Posluchači měli možnost
uslyšet skladby P.Ebena, L.Janáčka,
A.Dvořáka, B.Smetany v podání mladých klavíristů. Díky skvělému průvodnímu slovu p.uč.
J.Hanouskové se publikum mohlo seznámit se
zajímavými fakty ze života českých skladatelů.
V adventním čase žáci a učitelé klavírního oddělení připravili koncert Kouzelné klavírní Vánoce. Děti si nejen zahrály připravené
skladby, ale také vzpomínaly na své nejhezčí
vánoční dárky, vyslovily svá vánoční přání a
také mohly svá vystoupení věnovat svým nejbližším jako dar. Kromě sólových vystoupení
jsme zde mohli slyšet i mnoho komorních
uskupení. Do koncertu se aktivně zapojili také
žáci tanečního oddělení p.uč. S.Dundrové,
dechového oddělení p.uč. A.Kožené a žáci
z ateliéru p.uč. J.Zdráhalové, kteří vytvořili
dárky pro účinkující a postarali se o výzdobu
scény. Skvělé uvádění p.uč. L.Novákové navodilo příjemnou vánoční atmosféru. Věříme,
že na potlesk a zážitky z tohoto koncertu budou všichni přítomní dlouho vzpomínat.
Učitelé a žáci klavírního oddělení přejí
všem čtenářům školního časopisu do nového
roku 2015 mnoho krásných hudebních zážitků
a věříme, že nám zůstanete věrnými posluchači i v tomto roce. Již teď vás klavírní oddělení zve na nový připravovaný projekt Klavírní
pocity – Poezie – Pantomima, který je připravován ve spolupráci s literárně dramatickým
oborem a který proběhne v dubnu 2015.
Taťána Černá
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CELLISSIMO
Dne 18. 12. 2014 proběhl již 4.
ročník violoncellového koncertu CELLISSIMO. Jedná se o projekt, který pořádají
p. uč. MgA. Martin Ondráček ze ZUŠ T. G.
Masaryka v Chomutově a pí. uč. MgA.
Jana Vintrová ze ZUŠ v Teplicích. Jedná
se o výměnný koncert hudebních škol,
jehož cílem je vzájemné seznamování
žáků z Chomutova a Teplic, motivace ke
cvičení a radost ze společného koncertování. Vždy před Vánoci jedou chomutovští
cellisté navštívit teplické a okolo Velikonoc
si role prohodí. Na jejich společném koncertě tak vystoupí až 20 violoncellistů, od
těch nejmenších až po absolventy, což
slibuje opravdu velkolepou podívanou.
Violoncello sice předestavuje druhý největší smyčcový nástroj, ale jak můžete
vidět na fotografii z posledního koncertu,
existují i zmenšené verze vhodné pro žáky
již od 6 let (naše škola těmito nástroji disponuje). Případného nového malého violoncellistu/tku srdečně zveme prohlédnout
si nástroj i samotnou výuku.
Martin Ondráček

Vánoční besídka
Tak, je to tady! Co
nevidět budou V Á N O C E!!!
Neznám dítě, které by se netěšilo na tento svátek. Obvykle to
začíná koncem listopadu. Ty
nejmenší píší Ježíškovi dopisy
a doufají, že vysněný dárek
bude pod stromečkem…Vidím
v jejích očích radost, očekávání
i nedočkavost.
V období Adventu na
hodinách kláves znějí koledy.
Děti zpívají a sami se doprovázejí. Sdílená radost je mnohonásobná radost. A tak na přání
dětí, poněkud pozdě, organizuji
vánoční besídku třídy. Vybrala
jsem možný volný termín, připravila jsem program, poslala
emaily rodičům. Mám na to 14
dní! Přiznávám se: mám trochu
obavy, jak to dopadne.
Přichází den „D“. Připraveno je 22 dětí, sál je plný.
Musíme donést ještě židle. Rodiče se usmívají (to ještě netuší, co je čeká), tatínkové a dědečkové kontrolují fotoaparáty
a videokamery. Besídka bude
zaznamenaná!?!
Zbývá několik minut do
začátku. Pro některé žáky to

bude první vystoupení na veřejnosti. Na nejmenší žákyni Klárce, která chodí teprve do MŠ,
není vidět nervozita. Jako obvykle se usmívá od ucha
k uchu. Sourozenci Valentina a
Vojtíšek jsou OK, Anička procvičuje text koledy. A co Lukáš? Moc se mu nechtělo hrát.
Povzbuzený maminkou kývá,
že to zvládne. Zdá se, že i
ostatní děti jsou v pohodě.
me!

Tak do toho. Začíná-

Děti jsou úžasné. Zpívají a hrají s radostí. Drobné
chyby jsou předem odpuštěny.
Sál je povzbuzuje potleskem.
Na závěr besídky všechny děti
současně hrají koledy a všichni
v sále za našeho doprovodu
zpívají. Doznívají poslední tóny. Muzikanti jsou odměněni
velkým potleskem.
Mám radost. Ježíšek
mi už teď splnil jedno přání.
Mgr. Marie Kubíková

Ročník IV.

Stránka 5

Číslo I.

To mě baví
Zeptali jsme se Světlany Dundrové

Vyrostla jste v umělecké rodině?
Můj tatínek hraje na mnoho hudebních
nástrojů a maminka z celého srdce miluje balet.
Mohu tedy říci, že pocházím z umělecké rodiny.
V kolika letech jste začala s tancem a u koho?
V Chomutově vyučovala skvělá rakouská
primabalerína paní Krupiciová. Začala jsem navštěvovat její hodiny jako malé 4 leté děvčátko.
Zůstal ve mně ten důležitý pocit „ to mě baví“.
Ke komu jste chodila nejdéle?
Maminka mě v mých 6 letech přihlásila do
ZUŠ v Chomutově, kde taneční obor vedla paní
Markéta Řáhová.Pod jejím vedením jsem tančila
11let.
Co pro Vás znamenala paní Markéta Řáhová?
I když byla velice přísná, dokázala ve mně
zasít obrovskou lásku k baletu.
Považovala Vás paní M.Řáhová za baletku?
Ne, tento sen mi vzala okamžitě
v zárodku. Věděla, že nemám pro balet fyzické
dispozice. Od samých začátků říkala :„ Světlo ty
budeš jednou učit“.
Paní M.Řáhové je slavný odchovanec Vlastimil
Harapes z Droužkovic, poznala jste ho?
V době mého dospívání byl tento úžasný
tanečník na vrcholu své slávy a tak paní Řáhová
jezdila do Národního divadla na všechna jeho
představení. Nechtěla jezdit sama, a tak mě brala
sebou po dobu 4 let.
Co si myslíte, že Vám to dalo?
To nejlepší, co mě profesně v životě potkalo a já paní Řáhové za toto mockrát děkuji.Po
každém představení jsme zašly do zákulisí
pozdravit pana Vlastimila Harapese. Zde se do mě
vpila atmosféra velkého kamenného divadla
z pohledu diváka i ze zákulisí.
Jak jste našla odvahu tvořit velká představení
v Chomutově?
V klubu železničářů v Armáďáku řadu let
tvořil srdcař pro balet pan Šmíd/ zamlada tančil
v Hudebním divadle Karlín Praha/, který tvořil nádherná představení kamenných divadel převedených na chomutovskou scénu.

Jste na ZUŠ Chomutov 30 let, kde berete nápady a
inspiraci?
Nejvíce ze svých žáků. Nesmírně si vážím jejich nápadů a vážím si každého, kdo má chuť pracovat,
ať jsou mu 4 roky nebo 20 let.
Věříte na náhodu?
Ano, věřím na náhodu, která není náhodou.
Jako třeba před 12 lety: jako 6 letý hošík se přišel přihlásit Ondřej Šmíd/ vnuk pana Šmída/. Já toto vzala
jako znamení , které mi potvrzuje, že jdu správnou cestou. Začala jsem tvořit mnohem odvážněji.
Již 10 let pravidelně uvádíte představení pro Mutižánrový festival Otevřeno, připravujete i letos?
Ano, připravujeme zajímavé překvapení
v pojetí scény. Slavné dílo „Kopélius aneb oživlá loutka
„ bude zatančeno na hudbu Naightwish a Leó Delibes.
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Malý houslový soubor
V letošním školním roce 2014 - 2015 zahajuje opět činnost Malý houslový soubor. Bývalí členové tohoto souboru již před rokem přestoupili do
Orchestru Ponticello.
V tomto školním roce se ale opět sešlo dohromady 8 začínajících houslistů a zakládají tak další Malý houslový soubor. Mladí houslisté se scházejí
od září 2014 pravidelně jednou týdně na společnou
hodinu pod vedením Kateřiny Lesákové. Zde se pomaličku učí společně hrát, zpívat, naslouchat jeden
druhému, domlouvat se, spolupracovat, radovat se
ze společné hry a užívat si nový hudební kolektiv.
Na repertoáru souborku jsou zatím převážně lidové
písně, ale děti se učí i různé rytmické, pohybové a
dramatické hry, práci s tělem, improvizaci a relaxaci.
Souborek poprvé vystoupil 20. 10. 2014 na
koncertě smyčcového oddělení Hrajeme si pro radost a od té doby i na dalších koncertech smyčcového oddělení, dokonce zahrál i zazpíval koledu Štědrý večer a lidovou píseň Když jsem já šel od Běty i
na Německo-českém vánočním koncertě v prosinci
2014.

Členové souboru:
Barbora Brabcová
Hana Formanová
Albert Honig
Barbora Hurtová
Kamila Kašparová
Václav Muska
Ondřej Svejkovský
Petr Velička
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Kapela Sun aneb rozloučení se žáky
Zhruba před pěti lety jsem začal vyučovat v této škole nový předmět v hudebním oboru
a to Elektrická kytara. Jedni z mých prvních žáků
byli František Szilvási a Karolína Schubertová,
tyto dva zapálené žáky o rok později doplnil Marek Hošta, Tomáš Kryl, který díky své všestrannosti se chopil basové kytary a tak vlastně vznikla kapela s původním názvem Sound of noise.
K dispozici jsme dostali zkušebnu v přízemí této školy a po domluvě s panem ředitelem
Karlem Žižkou a učitelem na bicí nástroje Vlastimilem Fridrichem, který nám mimo jiné propůjčil
jednoho ze svých žáků Jířího Chylu a začali jsme
zkoušet.
Většinou jsme interpretovali skladby populárních a rockových skupin. Vše jsme nazkoušeli beze zpěvu a po té nám náhoda přihrála několik zpěvaček, které se bohužel střídaly podle
zaneprázdněnosti. Takto jsme vystupovali na
několika příjemných koncertech, pořádaných Základní uměleckou školou, ale i na vernisážích
různých umělců. Dostávali jsme i více nabídek na

komornější hraní, ale vzhledem k našemu nástrojovému obsazení to často nebylo dost možné.
Proto po určitých peripetiích jsme se rozhodli pro
další verzi této skupiny a to elektroakustické, díky
které jsme si mohli dovolit hrát i na malých komorních akcích.
Jsem moc rád, že jsem díky této škole
mohl vést tyto žáky a tuto kapelu cestou hudební
a tak jim i dopřát vystupování a zkoušení ve zkušebně, která se mimo jiné shání za jiných okolností velmi špatně. A jak čas běží, žáci dospívají
a letos se s nimi budu muset rozloučit a popřát
štěstí do dalšího života, jak hudebního, tak osobního. Ale jak se říká, když něco starého končí,
něco nového začíná a já se budu těšit , že vás s
naší školou jistě brzy přivítáme na dalším koncertě kapely SUN v novém kabátě.
Bubla Ivan

Horní foto:
František Szilvási, Karolína
Schubertová kapela SUN

Spodní foto zleva:
Tomáš Kryl, Jiří Chyla,
František Szilvási
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Výchovný koncert Základní umělecké školy Chomutov
Dne 25. 11. 2014 se v dopoledních hodinách konal Výchovný koncert ZUŠ Chomutov, kterého se zúčastnilo 260 dětí z mateřských škol. Netradičním způsobem byli všichni přítomní malí diváci vtaženi do děje pohádkového příběhu „O Sněhurce“a seznámeny s několika hudebními nástroji,
divadlem i tancem. Vystupující dokázali udržet pozornost malých diváků a nejen to, vtáhli je do děje
příběhu a dokázali, že umění se dá dělat i hrou, kterou děti milují. Celý koncert hravým způsobem
provázeli trpaslíci, děti literárně dramatického oboru pod vedením učitelek Romany Žižkové a Evy
Lenčéšové.

