Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov

ROČNÍK IV. ČÍSLO II.

Vážení rodiče, milí žáci,
Dovoluji si Vás oslovit již v průběhu školního roku, a proto se omezím na ta nejdůležitější sdělení z ročního
plánu naší školy.
Jak již můžete vidět z plakátů, které jsou ve škole či na výlepových plochách ve městě, naše škola v tomto
školním roce oslaví výročí 70 let své existence. Domluvili jsme se společně s kolegy, že všechny koncerty,
výstavy, vystoupení aj. budeme v tomto roce pořádat v duchu tohoto výročí, některé pak věnujeme výhradně oslavě výročí založení školy. Nemá smysl, abych je nyní konkrétně zmiňoval, budeme Vás o nich vždy s
předstihem informovat.
Z koncertů, na kterých se bude naše škola podílet, bych rád zmínil dva.
První bude koncert České filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka, kde společně s filharmoniky v Rudolfinu vystoupí i naši žáci. Koncert se uskuteční v neděli, 10. dubna 2016. Protože je to pro naši školu skutečně
významná událost, budeme na tento koncert organizovat i dopravu z Chomutova. Zde je tedy nabídka pro
Vás, pokud budete mít zájem s námi jet na tento koncert, dejte tuto informaci vašim učitelům. Podotýkám,
že rezervaci a platbu vstupenek již musí každý sám.
Druhý, řekněme již tradiční, bude koncert Letní filharmonie s Kajsou Böström. V současné době to vypadá,
že díky nedávno podepsanému mezinárodnímu projektu budeme schopni Letní filharmonii pořádat bezproblémově i v několika dalších letech. Změny se dočká pouze (zatím předběžně) termín– LF by měla proběhnout v posledním týdnu měsíce června.
Na závěr mi dovolte jednu organizační prosbu.
Jak jste se již většinou dozvěděli, přešla naše škola v letošním roce na komplexní vedení pedagogické dokumentace v systému IZUŠ. Vím, že mnoho lidí nevyužívá PC denně anebo naopak, má jej za celý svůj pracovní
den plné zuby. Přesto Vás poprosím, především Vás milí rodiče, abyste tento systém navštěvovali. Jednak
nám ve většině nahrazuje bývalé žákovské knížky a zároveň jsme díky němu schopni Vás okamžitě informovat o všech novinkách, koncertech, vystoupeních, které právě chystáme.

Přeji pohodový školní rok

Karel Žižka, ředitel školy
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉ UČITELE:
LENKA FEDOROVÁ - HRA NA KLAVÍR
♫ Na jakou hudební školu jste
chodila, kde jste studovala a odkdy u nás v ZUŠ vyučujete?
Chodila jsem deset let do
“lidušky“ v Chomutově na klavír k paní
učitelce Erně Tiché. A moc mě bavily
čtyřručky se spolužákem Milanem
Jedličkou. Já ho obdivovala, protože
on neměl doma klavír a chodil každý
den pěšky cvičit k babičce. A to bylo
tam a zpět minimálně 5 kilometrů!!!
Ruku na srdce, kdo z vás by to dokázal?!?!?
Konzervatoř jsem studovala
dálkově v Teplicích u skvělé paní profesorky Věry Vlkové.
Na hudebce jsem začala učit
poprvé 1. dubna 1980. To mi bylo devatenáct let. Mými žačkami tenkrát
byly i Hanka Spoustová (dnes úžasná
a vyhledávaná korepetitorka a také
profesorka na konzervatoři v Teplicích) a Lenka Říhová (dnes báječná
učitelka v Praze, rovněž vystupuje na
koncertech). Když se mi později narodili dva synové, užívala jsem si sedm
let mateřskou dovolenou, pak jsem si
na sedmnáct let odskočila učit na základní školu angličtinu a teď jsem se

♫ Jak jste se dostala k hudbě a kdo Vás
k ní přivedl?
Měli jsme doma klavír. Pamatuji si z dětství, že moje mamka uměla na klavír jedinou
skladbu, a sice valčík Na krásném modrém Dunaji. A to musela mně a mým kamarádkám ze
sousedství hrát pořád dokola. A pak jsem začala
v sedmi letech chodit do hudebky. Ve 4. ročníku
na mě dosedla totální krize, nechuť a odpor k
domácímu cvičení. Mamka dohlížela, abych každý den cvičila na klavír půl hodiny. Měla jsem na
klavíru hodinky a netrpělivě vyhlížela, kdy nekonečná půlhodina uplyne. A přestala jsem hrát
klidně uprostřed skladby, když čas vypršel. Jednoho dne mamka zařvala: „ A DOST!!! Zítra
půjdeš do hudebky a odhlásíš se! Nebudeš ničit
nervy ani sobě, ani mně, ani paní učitelce!“ A mo-

je reakce a odpověď?
„ To teda nepůjdu!!! Já CHCI umět hrát na klavír!!!“ No, a touto scénou krize skončila:-) V hudebce jsem měla moc milou a hodnou paní učitelku Ernu Tichou. I dnes si s
vděčností a ráda vzpomenu na ni a hodiny klavíru.

♫ Chtěla jste být vždy učitelkou? Pokud
ne, kdy nastal ten zásadní zlom?
Jako úplně malé děvčátko jsem chtěla
být aranžérkou. Ale asi tak od šesté třídy jsem se
rozhodla pro učitelování. Zlom nastal, když jsem
si uvědomila, že nemám výtvarné nadání, které
aranžérka mít musí. Naopak mi spolužačky často
říkaly, že jim umím všechno dobře vysvětlit, kdy
něčemu ve škole nerozuměly a že bych se měla
stát učitelkou. Tak jsem dala na jejich radu:-)
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menutelný a strhující zážitek! Nebo koncert fenomenálního současného houslisty Maxima VengeroTo je těžká otázka. Toho je spousta! Práce va! Nebo recitál mladičkého klavíristy Daniela Trifos dětmi, tvořivost, různorodost, nenuda, překvape- nova, který měl standing ovation a publikum burání, radost, vzájemné ovlivňování se, inspirace atd. celo BRAVO po koncertě, ale i po každém přídavku. A těch přídavků bylo sedm!!!
♫ Máte nějaký hudební vzor?
Jinak doma v obýváku poslouchám především
Když jsem byla malá, mým vzorem byla
hudbu klasickou – Beethovena, Chopina, Dvořáka,
moje paní učitelka na klavír Erna Tichá. Dnes vím, Rachmaninova, Čajkovského, Šostakoviče.... A z
že to byl její lidský přístup, který mě inspiroval a
jiného soudku: miluji písničky Jarka Nohavici – žaskterý měla ke všem svým žákům. A také její nadše- nu nad jeho texty, to je super hra s naším mateřní, se kterým nás učila.
ským jazykem, tedy češtinou; a ještě jiný soudek:
Později jsem byla fascinována klavíristou
baví mě Hana Hegerová a její emotivní prožívání
Svjatoslavem Richtěrem, za jehož LP desky jsem
písní.
dávala všechny uspořené peníze. Chtěla jsem
♫ Jak se Vám líbí u nás v ZUŠ?
umět hrát jako on a zároveň jsem věděla, že
Richtěr může být jen jeden…
Nevím, co konkrétního má otázka na mysli,
Dalším mým velkým hudebním a životním ale líbí se mi například: moji báječní žáci, vstřícvzorem byl Albert Schweitzer. To byl ohromný člo- nost kolegyň a kolegů, příjemné a klidné prostředí,
věk, varhanní virtuóz, lékař, filosof, misionář, etik,
pečlivé paní uklízečky, šikovný a pracovitý pan
nositel Nobelovy ceny za mír. V Africe v Lamškolník, důsledné vedení školy. Vlastně se mi zabaréné ( dnes Gabon) postavil z vlastních peněz
tím líbí téměř všechno až na jednu maličkost. Nenemocnici a léčil tam. Mám doma knížku o jeho
jím párky a tak mému nosu nevoní “hotdogy“, ježivotě - Světlo v pralese. Pokud by si ji někdo chtěl jichž aroma se tu line:-) Ale to cítím až když odchápřečíst, ráda mu ji půjčím.
zím domů – tedy jen pár vteřin:-)
No a dalším mým životním vzorem je
MUDr. Vlasta Kálalová. Doktorku Kálalovou znám
♫ Co Vám dělá v životě radost, jaké máte
z knihy Ilony Borské – Doktorka z domu Trubačů koníčky?
také mám knihu doma, ale tu nepůjčím:-) Doktorka
Kálalová měla neuvěřitelný život. Byla to silná
Moji senzační synové Vojta a Ondra, skvělí
osobnost, pomáhala stovkám lidí tam, kam se nepřátelé, příroda, turistika, hory, badminton, piškvorodvážili jít pracovat ani muži – lékaři. Do jejího žiky, poslech hudby, návštěva koncertů, sbírání pavota osud mimořádně krutě zasáhl a ona přesto na
pírových betlémů a kompletní sbírka keramického
život nezanevřela. Byla to Velká žena.
betlému. Mám štěstí, že mám celý život báječnou
práci, která mě baví. A v listopadu mi přibude nový
♫ Jaké máte plány se svými žáky?
koníček – stanu se babičkou.
Vždycky jsem si přála, aby se pro většinu
mých žáků hudba stala součástí života. Nemyslím ♫ Máte nějaké motto?
tím nutně aktivní hraní, ale třeba poslech hudby,
Tak těch mám spoustu!
návštěvu koncertů, že jednou k hudbě povedou
Tak třeba těchto pět:
svoje vlastní děti... V minulosti se mi to při mém
Člověk je takový, jak myslí ve svém srdci.
působení na hudebce dost dařilo, tak věřím, že to Přežila jsem včerejšek, přežiji i dnešek.
bude pokračovat.
Když do tebe zezadu kopou, aspoň víš, že jsi vep-

♫ Co Vás na učení baví?

♫ Jakou hudbu ráda posloucháte?
Nejraději živou hudbu na koncertě. Byla
jsem už na stovkách koncertů a viděla a slyšela
jsem v Domě umělců v Praze hrát např. legendárního klavíristu Svjatoslava Richtěra. To byl nezapo-

ředu.
Vzpomínka je jediný ráj, ze kterého nemůžeme být
vyhnáni.
Ať se děje co se děje, vždycky buďte sami sebou!
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉ UČITELE:
BARBORA NOVÁKOVÁ - SÓLOVÝ ZPĚV
♫ Na jakou hudební školu jste chodila, kde jste studovala a odkdy u nás v
ZUŠ vyučujete?
Již od 3 let jsem začala navštěvovat
ZUŠ T. G. Masaryka v Chomutově. Ze začátku jsem chodila jen na Balet k paní učitelce Světlaně Dundrové. V šesti letech
jsem se začala učit hře na klavír u paní učitelky Mexbauerové a v devíti jsem k těmto
oborům přidala zpěv u paní učitelky Křítkové. Ve čtrnácti letech jsem začala dojíždět
na klasický zpěv do jirkovské ZUŠ k paní
učitelce Gabrielové a do mostecké ZUŠ F.
L. Gassmanna na Populární zpěv k panu
učiteli Řeřichovi.
V patnácti letech jsem začala studovat na Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka
v Praze a to obor Muzikál. S touto školou
začalo i brzké angažmá v divadle. Působila
jsem v představeních jako je Broadway plná
muzikálů, Tanec na konci léta, A Chorus
Line, Nezemřela Jsem…Ze života Evy Olmerové, Spring Awakening a další… Nyní
mne můžete spatřit hrát v představeních
Popelka na ledě, Králové Avalonu, Romeo a
Julie (RockOpera).
Dále se věnuji tanci s ohni. Nedavno jsem navázala spolupráci se skupinou
Pyroterra, kterou jste mohli vidět v pořadu
ČeskoSlovensko má talent a Britan’s good
talent.

♫ Jak jste se dostala k hudbě a kdo Vás
k ní přivedl?
Můj dědeček byl trumpetista, který hrával
v Karkulce, Klubu 49, a později v Big Bandu
Zdeňka Tölga. Krom toho také rozepisoval partitury pro celý Band, tudíž nadání pro hudbu
mám asi po něm. Nic méně jsem od mala byla
vedená k hudbě rodiči. Jako malá jsem musela
být stále středem pozornosti. Otec je malíř tak
mne vedl po té vizuální, kreativní a estetické
stránce umění to vyžadovalo trpělivost, která
nesla růže. Matka je učitelka na prvním a druhém stupni, tak i ona přispěla tím, že se mnou

x hodin proseděla u klavíru a neustále si se
mnou zpívala. Pravda je však ta, že aniž by se
kdokoliv z rodiny snažil tak jsem ve třech letech
přišla mami tati já chci dělat balet a nikdo nevíme kde sem to tenkrát vzala ale vím že od té
doby jsem umění propadla.

♫ Chtěla jste být vždy učitelkou? Pokud ne,
kdy nastal ten zásadní zlom?
Jak jsem již zmiňovala tak jsem na tanec
chodila k paní učitelce Světlaně Dundrové a
musím říci, že Světlanka se pro mne stala obrovským vzorem tím, že umí rozvíjet osobnost
člověka a obdivovala jsem jí v tom, co dělá.
Pracovala s námi na tanečních projektech, které
se propojovali i s hudebníky jako je např. Carmen, Labutí jezero, Kráska a zvíře a spousty
dalších a mě díky tomu začalo docházet, že
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Hodně mi k tomu dopomohla i konzervatoř kde
jsem studovala tři obory a to tanec, herectví a
zpěv. Postupem času sem si díky Světlance vyzkoušela onu práci s lidmi a společně jsme daly
dohromady dva krásné projekty a to Pomádu a
Krysaře. Jelikož jsem se chtěla umělecky vyvíjet
dál a vždy byl můj cíl studovat choreografii zkoušela jsem talentové zkoušky na HAMU. Bohužel jsem
skončila první pod čarou a tak sem byla nucena
hledat záložní plán. Shodou okolností jsem dostala
nabídku učit zde a to Populární zpěv. Velmi mne to
potěšilo a nabídku jsem přijala protože miluji tvůrčí
práci s lidmi a i já se tím spoustu nových věcí naučím.

žáky a pedagogy všech oborů. Těšit se můžete
také na vystoupení na plese školy.
A v poslední řadě na závěr školního roku
tedy v červnu bychom s Martinou Hoštovou chtěly
pro naše žáky uspořádat koncert v kavárenském
prostředí. Na koncert budou všichni srdečně zváni.

♫ Co Vás na učení baví?

♫Jak se Vám líbí u nás v ZUŠ?

Práce s osobností a dovednostmi člověka.
Rozvíjení talentu druhých. Hledání a odkrývání
vrstev onoho uměleckého diamantu. Nacházení
nových cest a zajímavých lidí. Jak se žák učí vnímat a cítit hudbu. V poslední řadě mne baví, když
žák skrze hudbu a texty poznává sám sebe a svou
přirozenost

Líbí! Skvělý kolektiv, který mne zná od
mala. Skvělý žáci… Co více si přát .

♫ Máte nějaký hudební vzor?

♫ Jakou hudbu ráda posloucháte?
Mám ráda Jazz, Modal Jazz, Soul, Swing,
Funky, Folk, Blues, Pop, Muzikálovou tvorbu, Gospel, Afro, Bebop,ale i Klasickou hudbu. Mám ráda
hudbu která v sobě nese příběh stejně tak sdělné
mám ráda i texty. Hudba, která vás vezme za srdce tak, že vás donutí žít ji.

♫ Co Vám dělá v životě radost, jaké máte
koníčky?
Radost mi dělá, když vidím druhé šťastné,
když mohu stát na prknech, co znamenají svět a
když mohu umělecky tvořit a vidím, že má práce
má smysl nejen pro mne ale i pro ostatní to mne
dělá šťastnou.
Mezi mé koníčky patří tanec, tanec s ohni,
malování, hudba, zpěv, mý přátelé, četba, divadlo,
sport, filmy a další…

Vzorů mám spoustu ať je to Eva Olmerová, Ray Charles Robinson, Bobby McFerin, Amy
Winehouse, Michael Jackson, Stevie Wonder,
Adele, Zuzana Navarová, Johny Cash, Aretha
Franklin, Etta James, Frank Sinatra, Nat King Co♫ Máte nějaké motto?
le, Louis Armstrong, Tony Bennett, Nina Simone,
Edith Piaf, P!nk a spousty dalších… Všechny mám
ráda pro to, jak vnímali – jí hudbu, každý jinak, ale
každý pravdivě ze srdce a to se v jejich hudbě odráží. Obdivuji čemu všemu v showbussinessu, ale
mnozí i ve vlastním životě čelili a to v sobě dokázali přetransformovat a otisknout do své tvorby. Co
život to několik životních příběhů, co příběh to
song.

♫ Jaké máte plány se svými žáky?
Se svými žáky plánuji nastudovat některé
písně z hudební pohádky Ledové Království.
V Prosinci pak společně s tanečním oborem Světlany Dundrové vystoupíme v prostorách městského Divadla.
V lednu bych ráda s Martinou Hoštovou,
též pedagožkou populárního zpěvu, uspořádala
pro naše žáky koncert v prostorách koncertního
sálu ZUŠ. Vystoupení bude pro rodiče, přátelé,
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉ UČITELE:
ANNA VÁVROVÁ - HRA NA FLÉTNU
♫ Na jakou hudební školu jste chodila, kde jste studovala a odkdy u nás v
ZUŠ vyučujete?
Ahoj :-) Chodila jsem několik let sem
do Chomutova. Nejdříve na zobcovku a po
několika letech na příčnou flétnu, protože
klarinet byl pro mě moc velký. Po několika
letech hraní jsem se v 9. třídě rozhodla připravovat na konzervatoř, na které jsem dodnes (v posledním ročníku) u paní profesorky
Ševčíkové. Na chomutovské ZUŠ učím cca
půl roku. Do jiných aktivit by se dalo asi zahrnout občasné hraní s tátou v kostele
v Boči, školní orchestr a povinná orchestrální akademie ve škole :-)

♫ Jak jste se dostala k hudbě a kdo
Vás k ní přivedl?
K hudbě jsem se dostala díky otci,
který tady učí kytaru. Jakožto dítě hudebníka jsem neměla moc na vybranou, ale dnes
jsem za to ráda. :-)

♫ Na jaké nástroje hrajete?
Snažím se hrát pořádně na flétnu,
pak jsem hrála několik let na klavír a od 5.
ročníku hraju i na pikolu, což je takový malý

♫ Chtěla jste být vždy učitelkou? Pokud
ne, kdy nastal ten zásadní zlom?
Učitelkou jsem být nechtěla, ale řekla
jsem si asi ve 4. ročníku, že by to chtělo nějakou
brigádu či práci, která nebude na plný úvazek.
Před necelým rokem přišla jedna příležitost, kdy
jsem učila v Bílině a pak tohle :-).

♫ Co Vás na učení baví?
Baví mě, když vidím, že to moje učení
děti chápou, něco jim to přinese a obohatí je to.

♫ Máte nějaký hudební vzor?

♫ Jaké máte plány se svými žáky?
Budu se snažit jim předat (po tu dobu co
tu budu zaskakovat) vše, co jsem se sama naučila za těch pár let na konzervatoři. A do budoucna
určitě plánuji třídní přehrávku, protože jsem dostala moc šikovné děti :-)

♫ Jakou hudbu ráda posloucháte?
Klasickou hudbu a to hlavně filmovou,
progressive metal (djent), jazz rock, indie rock,
hard rock a tak. Ale v podstatě mi nevadí cokoliv
co má smysluplnou melodii a rytmus, až na dechovku.

Mezi moje vzory patří kromě mé profesorky, také James Galway a Emmanuel Pahud.
♫ Jak se Vám líbí u nás v ZUŠ?
Oba byli a jsou známí svým krásným tónem, který
Líbí, až na ty šíleně barevné zdi na choddokážou na flétnu vytvořit. :-)
bách.
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♫ Co Vám dělá v životě radost, jaké máte
koníčky?

čas kreslení.

♫ Máte nějaké motto?

Radost mi udělá připravený žák, můj přítel
Hudba dělá lidi jemnějšími, dobrodružněja jeho vlastní skladby, když se daří mně i všem
šími, mravnějšími a rozumnějšími. (Martin
ostatním, přátelé, dobré jídlo... Je toho hodně J. A
Luther) :-)
mezi moje koníčky patří různé rukodělné práce,
momentálně se věnuji nejvíc výrobě šperků, ob-

Hudební osmisměrka
Vytvořila Zuzana Bechyňová
žákyně 5. ročníku
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Tajenka: Pátý tón u stupnice je …………………………..
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉ UČITELE:
REGINA KRCHŇÁKOVÁ- HRA NA FLÉTNU
♫ Na jakou hudební školu jste chodila, kde jste studovala a odkdy u nás v
ZUŠ vyučujete?
Ve čtyřech letech jsem začala chodit do hudební školy na zobcovou flétnu.
Následoval hudební soubor, kde jsem se
postupně vypracovala z hráče na činelky na
vedoucí skupiny fléten. Dále jsem zkoušela
hru na klavír a housle, ale bylo jasné, že to
si u mě nezíská takovou popularitu jako různé druhy fléten. Proto jsem po čase (dříve
mě nechtěli vzít kvůli mému malému
vzrůstu) přidala flétnu příčnou.
Po pár letech na gymnáziu jsem se
rozhodla jít za tím, co mě baví, a zkusila
jsem zkoušky na konzervatoř. Po šesti letech jsem zdárně absolvovala. V době studia jsem získala cenné zkušenosti i v oblasti
pedagogické, a to v ZUŠ Václava Snítila
v Mimoni, kde jsem učila tři roky. V ZUŠ
Chomutov jsem od ledna 2015, jako záskok
za paní učitelku Koženou.
Studovat konzervatoř znamená ve
většině případů žít hudbou. Proto mnoho
mých aktivit vede tímto směrem. Mám za
sebou několik hudebních kurzů např. u lektorky Kerstin de Witt nebo v Maďarsku u
Anny Janůj. Také jsem měla několikrát možnost zahrát si jako sólista s různými orchestry. Inspirující bylo hraní se severočeskou
filharmonií, na jejíž koncerty vždy ráda zajdu
a které jsou téměř každý čtvrtek (kdyby měl
někdo zájem, dají se sehnat levnější lístky :)). Mojí srdcovou záležitostí bylo hraní v Big
T bandu, protože jazz, swing a skvělá kapela to je ta nejlepší kombinace.

♫ Jak jste se dostala k hudbě a kdo
Vás k ní přivedl?
Jsem z hudební rodiny, takže hudba
byla u nás na denním pořádku. Vlastně
jsem uměla dřív pískat než mluvit. Už od
mala jsem docházela do hudební školy a
trávila tam celé dny na hodinách různých
nástrojů a souborů. Největší podíl na tom

♫ Na jaké nástroje hrajete?
Hraji na zobcovou flétnu (ono se řekne
flétnu, ale vlastně jich je celkem dost: sopraninová, sopránová, altová, tenorová, renesanční atd.),
příčnou flétnu, pikolu. Snažím se zdokonalit ve hře
na klavír, ale zatím jsem začátečník a myslím, že
jím i dlouho zůstanu.

♫ Chtěla jste být vždy učitelkou? Pokud
ne, kdy nastal ten zásadní zlom?
Asi jako většina dětí jsem měla takové ty
sny, jako stát se princeznou nebo prezidentkou,
ale kdy přesně přišel ten zlom, to nevím. Člověk
se většinou ani nemusí moc rozhodovat, co chce
dělat, prostě to nějak přijde samo.
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♫ Co Vás na učení baví?
Baví mě ta výzva, protože každý žák je
jiný a učitel musí nacházet různé způsoby, jak
něco předat dál. Ke každému se přistupuje jinak,
platí na něho jiné metody. Někdo si rád hraje, jiný
se zase zvládne koncentrovat delší dobu a bez
mnemotechnických pomůcek. Učení se nikdy nedá stoprocentně naučit.

♫ Máte nějaký hudební vzor?
Dříve to byli moji profesoři, jak na hudební
škole, tak i na konzervatoři. S nynějším obrovským množstvím videí na youtube jsou to většinou
zahraniční umělci. Heiko ten Schegget kvůli svým
neuvěřitelným zvukovým možnostem, Michael
Schneider, který si mě získal skvělou technikou.
Z příčné flétny by to byl Denis Buriakov, který hraje v Metropolitní opeře v New Yorku.

♫ Jaké máte plány se svými žáky?
Nejvíce to záleží na nich samotných. Když
vidím, že má žák talent a ambice, navrhuji konzervatoř nebo alespoň soubor či big band. Snažím
se, aby je hudba bavila, i když si třeba vyberou
jiný nástroj. Minulý rok jsme například společně
nastudovali hudební pohádku s různými moderními technikami a zvuky. Šlo jim to moc dobře :-).

♫ Jakou hudbu ráda posloucháte?
To se vždy odvíjí od mé nálady. Ráda si
poslechnu klasiku pak je to Čajkovskij, Brahms,
Dvořák.. Jindy mám chuť na filmovou hudbu. Mým
nejoblíbenějším autorem je Yann Tiersen, který
složil hudbu k filmu Amélie z Montmartru.

„Povzbuzovákem“ je pro mě jazz, nejlépe
v podání flétny.

♫ Jak se Vám líbí u nás v ZUŠ?
Líbí se mi zdejší atmosféra. Nejsem tu
sice dlouho, ale kdykoliv jsem potřebovala, někdo
mi pomohl. Lidé se tu nestarají jen sami o sebe,
jak je zvykem na jiných hudebkách. Myslím, že je
to tu takové domácké.

♫ Co Vám dělá v životě radost, jaké máte
koníčky?
Pro mě vždycky byla a snad i bude největším koníčkem hudba, ale o té už tu je napsáno víc
než dost. Mojí velkou zálibou je sport, nejlépe
ping pong, tenis, běh a vlastně všechny ostatní
sporty. Také ráda cestuji a zaznamenávám si,
které země Evropy jsem navštívila. Nesmím zapomenout na literaturu (Dan Millman, P. Coelho, E.
M. Remarque..), protože bez té bych si neuměla
představit dlouhé cesty vlakem :-).

♫ Máte nějaké motto?
Existují jen dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním je včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek tím správným dnem,
kdy má člověk milovat, konat a žít.
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉ UČITELE:
LUCIE MEDŘICKÁ - HRA NA FLÉTNU, KLARINET
♫ Na jakou hudební školu jste
chodila, kde jste studovala a odkdy u nás v ZUŠ vyučujete?

Chodila jsem do ZuŠ Chomutov k panu učiteli Jiřímu Eisenhammerovi na klarinet. Na škole vyučuji od září tohoto roku.
♫ Jak jste se dostala k hudbě a
kdo Vás k ní přivedl?
Začít hrát na nástroj byl můj nápad, ale mou největší podporou a motivací byla moje maminka.

♫ Na jaké nástroje hrajete?
Hraji na klarinet, zobcovou flétnu, příčnou flétnu a klavír. (profesionálně
pouze na klarinet)

♫ Chtěla jste být vždy učitelkou?
Ano, díky krásnému vztahu
k dětem.

♫ Co Vás na učení baví?
Na učení mě nejvíce baví spolupráce s žáky. Neučím jen já je, ale i oni
mě.

♫ Máte nějaký hudební vzor?
Mým hudebním vzorem byl už od
dětství Milan Řeřicha. Nejvíce mě na něm
inspiruje jeho zápal a energie.

♫ Jaké máte plány se svými žáky?
Bylo by krásné, kdyby žáci vnímali
hudbu jako součást svého života, vytvořili si
k ní kladný vztah a věnovali by se jí i po té,
co absolvují naší školu (ať už profesionálně
či amatérsky).

♫ Jakou hudbu ráda posloucháte?
Mám ráda klasickou hudbu, ale ráda vypnu i
u tvrdší muziky jako je metalcore a hardcore.

♫ Jak se Vám líbí u nás v ZUŠ?
Velmi. Už jako malá jsem do této školy
chodila s nadšením. Je tu příjemné prostředí s
ještě příjemnějšími lidmi.

♫ Co Vám dělá v životě radost, jaké máte
koníčky?
Mimo hudby ráda sportuji – jezdím na inline bruslích, longboardu a na kole
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VÝTVARNÉ ODDĚLENÍ
„DĚTI MALUJÍ ZNÁMKU“
Dne 3. 6. bylo v Artgalerii na Radnici slavnostně předáno ocenění Patriku Kordulíkovi z ateliéru
Jany Zdráhalové a dalším šesti žákům z ateliéru L. Chabra za návrh známky města Chomutova
v rámci výtvarné soutěže „Děti malují známku“. Výstava dětských návrhů byla doprovodnou akcí
k Mezinárodní filatelistické výstavě v galerii Špejchar. Všem zúčastněným žákům blahopřejeme.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „JIRKOVSKÁ PALETA“
Letošní 23. ročník výtvarné soutěže
pro žáky MŠ, ZŠ a ZUŠ „ Jirkovská paleta“,
byl pro naše výtvarníky velmi úspěšný. Na
téma SUPERHRDINOVÉ žáci vytvořili několik výtvarných prací, ze kterých bylo vybráno celkem 30. Vybraná dílka putovala
do soutěže, kde zápolilo několik škol z celé
republiky. Porota měla, jako každý rok, velmi obtížný úkol. Z velkého množství dětských prací vytvořila úzký výběr, z něhož
vybrala a ocenila podle soutěžních kategorií vítěze.
V kategorii C0 (žáci ZUŠ do 6 let)
získal 2. místo Daniel Maják (p. uč. Chabr)
V kategorii C1 (žáci ZUŠ 7-11 let) –
3. místo Marie Kolárovská (p. uč. Zdráhalová)
V kategorii C2 (žáci ZUŠ 12-15 let)
1. místo Klára Petrová (p. uč. Zdráhalová)
V kategorii C3 (žáci od 15 let, studenti a dospělí ZUŠ) 3. místo – Karla Hlavová (p. uč. Chabr)
Na slavnostní vernisáži, která se
konala 6.5.2015 v galerii v ZUŠ Jirkov byli
vítězům předány diplomy a dárky.
Všem žákům srdečně blahopřejeme.
Jana Zdráhalová

1. místo Klára Petrová (obrázek nahoře)
3. místo Marie Kolárovská (obrázek vlevo dole)
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VÝTVARNÉ ODDĚLENÍ
VÝLET ZA UMĚNÍM DO PRAHY

Na výlet za uměním do našeho hlavního města Prahy se vypravili naši malí i velcí výtvarníci s p.
učitelkou Janou Zdráhalovou. Jako
každý rok, tak i letos připravila zajímavý program nejen naučný, ale i zábavný.
Prvním zastavení směřovalo
do Muzea voskových figurín v Celetné
ulici. Zde jsme mohli vidět voskové
repliky významných osobností naší i
světové historie např. Jana Žižku z
Trocnova, Karla IV., Lady Dianu a známé současné celebrity, se kterými se
děti fotografovaly.
Další naše kroky vedly na Staroměstské náměstí do Galerie umění
pro děti GUD. V galerii na nás čekala
velmi zajímavá interaktivní umělecká
výstava s názvem Sound of Colors
(Zvuky barev) aneb hledání nových hudebních nástrojů. Pro děti byl připraven workshop pod vedením autora, newyorského umělce Shaloma T. Neumanna. Naši výtvarníci si vyráběli s různých
netradičních i recyklovatelných materiálů hudební nástroje a masky, které potom prezentovali na
heppeningu na Staroměstském náměstí. Pro některé tato prezentace byla úsměvnou spontánní
zkušeností pro jiné nezvyklý zážitek.
Po obědě jsme se přesunuli na poslední zastávku našeho výletu za uměním do muzea
Karla Zemana. Tady na nás čekala zajímavá prohlídka a nahlédnutí do tajemství filmových triků,
které jsme mohli vidět například ve filmu Cesta do pravěku, Vynález zkázy, Ukradená vzducholoď
nebo Baron Prášil. Dále ve výtvarném workshopu si děti 3D dokreslovačku z filmu Cesta do pravěku nebo v ateliéru mohli natočit krátký film.
Myslím si, že se výlet za uměním vydařil, a každý našel něco zajímavého a naučného.
Jana Zdráhalová

STRÁNKA 13

ROČNÍK IV. ČÍSLO II.

VÝSTAVA ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU - VII. MINISALON
Dne 4. 6. 2015 se konala slavnostní vernišáž žáků výtvarného oboru
ZUŠ T. G. Masaryka Chomutov
pod vedením pedagogů Mgr. Ladislava Chabra a Jany Zdráhalové
ve spolupráci s SKKS Chomutov.
Žáci zde prezentovali svá
umělecká dílka vytvořená
v průběhu celého školního roku.
Na vernisáži zatančili žáci tanečního oboru p. uč. Petry Sauerové a
zahráli žáci oboru moderní kytara
p. uč. Ivana Bubly. Úvodní slovo a
poděkování přednesl zástupce
ředitele pan Miroslav Jireš.
Na vernisáži jsme také
přivítali manželé Beranovi
z ateliéru Zelený koníček, kteří
předali poděkování za spolupráci a
pamětní list.
Výstava se konala do 30. 6.

SKLÁŘSKÁ DÍLNA
Koncem školního roku, přesněji 22.
6. 2015 se vydalo několik žáků výtvarného
oboru s paní učitelkou Janou Zdráhalovou na
zajímavý a netradiční výtvarně zaměřený
workshop. Ve spolupráci se ZUŠ Louny a
SUPŠ Sklářskou v Kamenickém Šenově se
podařilo uspořádat v ZUŠ Louny jednodenní
sklářský workshop pro žáky výtvarných oborů.
Děti si pod vedením odborných pedagogů a studentů ze sklářské školy vyzkoušeli
například postup rytí skla nebo výrobu malé
vitráže technikou zvanou Tiffany. Děti vytvořily velmi zajímavé a hezké výrobky, které si
odvezly domů.
Tato výtvarná dílna se žákům velmi
líbila, a proto jsme se rozhodli ještě jednou
společně se ZUŠ Louny a sklářskou školou
uspořádat více denní výtvarnou dílnu přímo
v Kamenickém Šenově. Tímto bych chtěla
poděkovat paní ředitelce Jindřišce Riedlové
ze ZUŠ Louny, která celou tuto akci zorganizovala a pro naše žáky uspořádala

Jana Zdráhalová
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LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
STŘÍPKY PRÁCE ŽÁKŮ LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO
OBORU VE ŠKOLNÍM RCCE 2014/2015
Literárně dramatický obor působil v naší škole již čtvrtým rokem a přilákal do naší školy
spoustu nových žáků. Jeho učitelky se snažily o vytvoření takové atmosféry, ve které se žáci zbavili
ostychu a zábran a volně vyjadřovali své názory, uplatili své nápady a otevřeně o tématech i problémech při práci diskutovali. Aktivně vstupovali do nabízených činností, tvořivě je rozvíjeli a zkoumali
tak své vlastní možnosti.
V průběhu celého roku se děti naučily spoustu dramatických her rozvíjející jejich smyslové vnímání,
hry s prvky pantomimy, hry kontaktové, hry rozvíjející mimojazykovou komunikaci a skupinové cítění, hry na rozvíjení plynulosti řeči a slovní komunikaci. Pomocí situačních scének se naučily řešit
životní situace. Pracovaly s texty, tělem i mimikou. Dvakrát vyjely na soustředění do Horského hotelu Svahová.
Zúčastnili se Výchovných koncertů pro mateřské školy, které vždy motivovali pohádkovým
příběhem. V listopadu sehráli volně upravenou pohádku „O Sněhurce“ pod vedením paní učitelky
Romany Žižkové a v květnu „Ztraceni v lese“ pod vedením paní učitelky Evy Lenčéšové. Společně se snažili vytvořit takovou atmosféru, ve které děti přirozeně reagovaly, zapojily se do rozhovoru i nabízených činností. Malí herci se snažili ukázat, že jim hra na jevišti dělá radost a předvedli,
co vše se v oboru naučili. Nenásilným způsobem vtáhli všechny přítomné děti z mateřských škol do
děje a seznámili je s několika hudebními nástroji, zpěvem, divadlem i tancem.
S mladšími dětmi jsme pracovali na společném tématu „Ztraceni v lese“, kde jsme se snažili
uplatnit všechny prvky dramatické výchovy, které podněcují spontánní dětský projev. Děti se ve volně vymyšleném příběhu setkávaly s různými lesními skřítky v různých situacích a společně vytvářely
jednoduchý děj. Předvedly také jednoduché rytmické hry a spojení pohybu s hudbou. Ukázku své
práce předvedly v červnu 2015.
Ve spolupráci s klavírním oddělením žáci předvedli, že i recitaci, monolog a dialog může
umocnit hudební podklad. Vzniklo několik melodramat, dramatických forem mnoha variací.
Na podzim se žáci literárně dramatického oboru zúčastnili nesoutěžní přehlídky dětských
divadelních souborů základních uměleckých škol z celého kraje „Krušnohorské Dradidlo“ v Litvínově
kde předvedli svoji práci „Školní výlet“.
Pro všechny účastníky organizátoři přehlídky připravili pracovní dílny pod vedením profesionálních
lektorů, kteří s dětmi pracovali na předem určené téma. Výsledek poté představili na konci přehlídky
a to malým vystoupením na dané téma. Děti měly možnost nejen poznat práci a přístup jiných lektorů, ale také se seznámit s žáky ostatních škol v našem kraji. Po celou dobu spolupracovaly ve skupinách, přijímaly nové vědomosti, dovednosti a navazovaly nová přátelství. Viděly několik divadelních představení svých vrstevníků a společně je hodnotily.
Toto představení žáci LDO předvedli i veřejnosti v naší ZUŠ na konci školního roku 2014/2015.
Návštěvu čerta a Mikuláše ve Výsluní zpestřili naši žáci příběhem z knihy „Chytrému napověz“ od Boženy Šimkové „Proč nosí kominík štěstí“. Příběh se odehrával nejen v nebi, ale také v
pekle i na povrchu zemském, takže se na jevišti střídali andělé s čerty, objevila se také čertova babička.
„Konfuciova moudrost“ je kniha, která byla motivací pro nejstarší žáky literárně dramatického oboru. Ztvárnili Konfucia, ústřední postavu krátkých příběhů, čínského filozofa a mudrce,
osobnost starší víc než 2500 let, jehož duchaplným hovorům čas ani v nejmenším neubral na moudrosti a vtipnosti. Vyjádřili scénku z každodenního života s moudrou pointou. Své dílo představili veřejnosti na konci školního roku 2014/2015.
Eva
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O Sněhurce

Proč nosí kominík štěstí

Ztraceni v lese

Konfuciova moudrost

Klavírní spolupráce

Školní výlet

ZUŠINY
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TANEČNÍ OBOR
DĚTI PRO VÁS
Dne 1. 6. 2015 na Den dětí
vystoupilo všech 100 žáků tanečního oboru v divadle na závěrečném
a absolventském představení „ Děti
pro vás“. Věnovali jsme celé představení rodičům, bez nichž bychom
tu nebyli :-)
Vystoupil s námi Malý
houslový soubor Katky Lesákové a
pěvecký sbor „Joy „Martiny Hoštové. Naše malé tanečnice je doprovodily svým tancem.
Shlédli jsme též absolventská čísla 7. ročníku. Tančily Nicole
Ammerová, Petra Kašková, Sára
Seidlová, Klára Ansorgeová, Patricie Kolaříková, Kristýna Vinterlíková a Nela Rauscherová. Všem moc
gratuluji, povedlo se!
Petra Sauerová

ROČNÍK IV. ČÍSLO II.
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TANEC
Již jedenáctým rokem tancuji a navštěvuji ZUŠ
Chomutov. Začínala jsem s klasickým tancem a
později i s tancem moderním. Čas plynul a já
byla starší a starší. Pod vedením naší učitelky
paní Světlany Dundrové jsem začala vystupovat
v divadle s tanečními pohádkami. Protože mě
tanec velmi baví, využila jsem tak i možnost navštěvovat taneční školu Stardance, kde jsem se
zároveň věnovala čtyři roky latinsko americkým
tancům. Měla jsem tak možnost poznat rozdíl
mezi soutěživostí a uměním ukázat krásu baletu
na divadelních prknech. Přesvědčila jsem tak
sama sebe, že soutěžení pro mne moc není a
tak jsem se věnovala nadále pouze baletu. Divadlo mě nadchlo natolik, že jsem se začala věnovat i herectví. Letos jsem o prázdninách navštívila letní hereckou školu, kde jsem se zúčastnila
závěrečného projektu Ledové království. Tento
projekt byl spojen jak s herectvím, tak i tancem.
Na castingu o hlavní role jsem si řekla, proč nezkusit hlavní roli Elsy. A stálo to za to. Dokázala
jsem to a hlavní roli získala. Neuvěřitelný pocit
štěstí a nadšení, které jsem v tu chvíli prožívala,
nejde ani popsat. Dnes už vím, že velkou zásluhu má na mém úspěchu právě má trenérka Světlana. A jsem ji za své zkušenosti velmi vděčná.
Na začátku letošního školního roku jsem se podělila o své zážitky z prázdnin. Světlana byla
nadšená, jelikož měla v plánu pohádku Ledové království představit letos o vánocích jako taneční
projekt. Mé zážitky a zkušenosti nám byly velkou inspirací a 1. 12. 2015 vám toto úžasné představení předvedeme v Chomutovském divadle. Já, Světlana a všichni mí taneční přátelé se už teď na vás
moc těšíme. Nenechte si toto vyjímečné představení ujít a přijďte se podívat.
Leontina Hromádková

ZUŠINY
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HUDEBNÍ OBOR
GOLD EVERGREENS NA SVAHOVÉ
Koncem srpna absolvoval
klávesový soubor Gold Evergreens
soustředění v horském hotelu na
Svahové. Pobyt byl pro děti výjimečnou příležitostí se lépe poznat
nejen při společných zkouškách
souboru, ale také dalších aktivitách
jakými byla procházka hezkou krajinou s pohledem na vodopády nebo
skákání v oblíbené trampolíně.
Ačkoli byly prázdniny, žáci
cvičili i několik hodin denně. Velkou
motivací pro ně bylo vystoupení
před rodiči. Malý koncert se velice
líbil nejen rodičům, ale i personálu
horského hotelu. Odměnou jim bylo
nejen obdivný potlesk, ale také
úžasné pamlsky, které rodiče pro
své děti napekli.
Soustředění se uskutečnilo
také významné pomoci rodinných
příslušníků žáků, jmenovitě paní Z.
Pokorné, K. Niebauerové a M. Nahodila. Tímto jim děkuji za milou
spolupráci.

Mgr. Marie Kubíková

SPOLUPRÁCE KLAVÍRNÍHO A PĚVECKÉHO ODDĚLENÍ
Dne 18. května 2015 proběhl společný koncert v sále školy p. uč. V. Delinové a P. Křítkové. Na této akci vystoupili žáci klavírní třídy se svým programem, který si připravovali na blížící se
závěrečné zkoušky a zároveň doprovodili své spolužáky z pěvecké třídy.
Nutno podotknout, že doprovodu se ujali až starší žáci, ti malí měli možnost si vyslechnout
i jiný druh práce na klavíru, který je také v budoucnu čeká.
Protože žáci z obou oddělení byli spokojeni , budeme pokračovat ve spolupráci i během
dalšího roku.
Věra Delinová

ROČNÍK IV. ČÍSLO II.
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PODĚKOVÁNÍ A PLÁNOVANÉ KONCERTY NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Po Vánocích jsem se doslova vrhla do práce, cvičila jsem téměř každý den a 19.2. 2015 jsem si
zahrála na svém recitálu s názvem All of me aneb všechno ze mě.
Nebyl to obyčejný koncert, byla to taková moje osobní zpověď, skladby jsem pečlivě vybírala s
úmyslem trochu poodhalit své nitro. Zrealizovat tento nápad mi velice pomohla moje kamarádka
Jana Mašková-Zimolová, která recitál nádherně provázela mluveným slovem.
Touto cestou bych dále chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na tomto
večeru - Kateřině Lesákové, Petře Sauerové, Janu Provazníkovi a svým skvělým žákům Janě Mobiusové, Filipovi Frantovi a Markovi Šmídovi. Za úžasnou podporu velice děkuji Emi Suzuki a
Taťáně Černé. Jsem šťastná, že mám kolem sebe spoustu skvělých lidí, velmi si toho vážím. Na
únor chystám další komponovaný večer - tentokrát s názvem Barevné ozvěny mé duše. Opět to
nebude "klasický" koncert, nechte se překvapit :))
V loňském školním roce jsem začala pořádat Mikrokoncerty malých klavíristů - proběhly 3(v listopadu, březnu a v květnu). V květnu jsem požádala o spolupráci i další oddělení a na Mikrokoncertě
jsme kromě malých klavíristů slyšeli i malé zpěváčky, houslisty, flétničky, hru na elektronické klávesy a zatančily nám i malé baletky. V této tradici chci pokračovat i v novém školním roce.
První Mikrokoncert máme naplánovaný na 22.října - už se těšíme :)). 28. května jsem uspořádala
Koncert pro dobrou náladu - účinkovali starší žáci různých oddělení, program byl pestrý a celý
koncert plynul v pohodové veselé náladě, myslím, že všichni jsme si užili krásný večer.
Už teď se těším na další akce v novém školním roce, na krásné skladby našich žáků. Doufám, že
chvíle na podiu si užijí a budou na ně s láskou vzpomínat stejně jako já.
Lenka Nováková
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VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
HUDEBNÍ OBOR
Ročník
3/1
3/2

3/1

Jméno učitele
Eisenhammer
Jíří
Eisenhammer
Jíří
Bc.Černá Alena

1/2

Skořepa Vít

2/1

Béreš Viliam

2/1
2/1
1/2
4/2
1/SPD

7/1

Fridrich
Vlastimil
Fridrich
Vlastimil
Fridrich
Vlastimil
Fridrich
Vlastimil
Fridrich
Vlastimil
Fridrich
Vlastimil
Křítková
Petra
Lesáková
Kateřina

Jméno
žáka
Malinová
Markéta
Drahá
Eliška
Jarošová
Kristýna
Hošta
Marek
Veličková
Jana
Fedák
Daniel
Kosť
Kryštof
Černý
Miroslav
Märc
Matěj
Kučva
Lukáš

Oklep

Hudební
nástroj

Kategorie

Saxofon

II.

Saxofon

VIII.

Okresní kolo
I. místo
s postupem
I. místo
s postupem

Příčná
flétna

III.

I. místo

Trubka

V.

I. místo

Pozoun

I.

II. místo

I.

I. místo
s postupem

IV.

III. místo

VII.

I. místo

Bicí
nástroje
Bicí
nástroje
Bicí
nástroje
Bicí
nástroje
Bicí
nástroje
Souborová
hra

Kašková
Petra

Zpěv

Ponticello

Orchestr

VIII.
IX.

IV.
V. a

I. místo
s postupem
I. místo
s postupem
I. místo
s postupem

Krajské kolo

Ústřední
kolo

I. místo
I. místo
s postupem

I. místo

I. místo

II. místo
I. místo
s postupem
I. místo
s postupem

II. místo

II. místo

II. místo
Bez okresního kola

I. místo
s postupem

Čestné
uznání I.
stupně

TANEČNÍ OBOR
Soutěžní přehlídka okresní kolo
učitelka: Petra Sauerová
4. kategorie Hledání - ocenění za technickou připravenost
učitelka: Dundrová Světlana
5a. kategorie Křídla lásky - ocenění za citlivý taneční dialog - postup do krajského kola
Soutěžní přehlídka krajské kolo
učitelka: Dundrová Světlana
5a. kategorie Křídla lásky - ocenění za technickou připravenost a partnerskou spolupráci
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Pomalý tanec
Pozoroval jsi někdy děti na kolotoči?
Naslouchal kapkám deště pleskajícím o zem?
Sledoval nevyzpytatelný let motýla? Obdivoval slunce nořící se do temnoty noci?
Zpomal. Tančíš příliš rychle.
Čas pádí. Hudba nebude znít věčně.
Spěcháš bez přemýšlení každý den?
Slyšíš odpověď na své Jak se máš?

Den končí a jdeš spát.
Honí se ti hlavou co všechno musíš udělat?
Zpomal. Tančíš příliš rychle.
Čas pádí. Hudba nebude znít věčně.
Říkáš dětem Zítra.
A nevidíš jejich smutek.
Nemáš čas udržet přátelství.
Nemáš čas říci Jak se máš?
Zpomal. Tančíš příliš rychle.
Čas pádí. Hudba nebude znít věčně.

Spěcháš, abys někde byl, a nenalézáš radost z cesty, po níž jdeš.
Spěcháš a bojíš se a zahazuješ ten nerozbalený dar.
Život není závod. Nespěchej a zpomal.
Naslouchej, dokud hudba zní.
David L. Weatherford

Vážení rodiče, žáci, kolegové a kamarádi!
Přeji Vám krásný, klidný a spokojený nový školní rok :-)
Petra Sauerová

