Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov

ROČNÍK V. ČÍSLO I.

Nadpis hlavn ího textu

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé naší školy.
Dovolujeme si Vám nabídnout mimořádné číslo našeho školního časopisu, které
jsme věnovali 70. výročí založení Základní umělecké školy v Chomutově.
Snažili jsme se v krátkosti shrnout něco málo o její bohaté minulosti a zároveň
Vás informovat o některých činnostech, které školu reprezentují dnes.
Věřím, že po prolistování několika stránek tohoto čísla, získáte stejně jako já
oprávněný pocit, že ,,zuška“ (dříve liduška) hrála důležitou roli v uměleckém směřování mnoha chomutováků. Zároveň také připojuji své přesvědčení, že i současná generace našich učitelů vychovává a vzdělává mnoho budoucích úspěšných
umělců.
Karel Žižka
ředitel ZUŠ Chomutov
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Historie školy
První česká hudební
škola byla v poválečném Chomutov založena 3. listopadu 1945.
Tuto Městskou hudební školu
založil a jejím prvním ředitelem
byl Josef Řáha. V tomto školním
roce se vyučovalo hře na hudební nástroje, sólovému i sborovému zpěvu, rytmice a klasickému
baletu. Školu navštěvovalo 510
žáků, o kterých pečovalo 15 učitelů. Během několika let se zvýšil
počet učitelů i žáků.
V roce 1948 byl Josefem
Řáhou založen Chomutovský
symfonický orchestr. Tvořili ho
učitelé školy, vyspělejší žáci i
nadšení amatérští muzikanti z
Chomutova i okolí. Chomutovský
symfonický orchestr působil až
do roku 1972. Koncem sedmdesátých let začíná na škole působit i komorní orchestr, v němž
jsou učitelé i bývalí absolventi
školy.
V roce 1972 zemřel dlouholetý ředitel LŠU Josef Řáha,
ředitelkou se stala Božena
Matrenčuková, její zástupkyní
učitelka hry na housle Marta Králová. Neustále se zvyšujícímu
počtu žáků i učitelů už nevyhovovaly prostory školní budovy v
dnes už neexistující ulici. Škola
se stěhuje do ulice Vršovců. V té
době má škola již všechny obory.
Přestože se prostorové podmínky zlepšily, škola nadále postrádá vlastní koncertní sál, taneční
a výtvarný obor je mimo hlavní
budovu.
V sedmdesátých letech
vznikla dlouholetá spolupráce s
hudebními školami v Riese a
Großenhainu z bývalé NDR, která trvala až do roku 1989.
V šedesátých až sedmdesátých letech vznikají v celé
republice společnosti Hudební
mládeže a Kruhy přátel hudby. V
čele Chomutovských poboček
jsou opět učitelé LŠU.
V roce 1984 se škola
opět stěhuje. Tentokrát do budovy bývalé základní školy na náměstí T. G. Masaryka. Ředitelkou školy se stává Jaroslava Hanousková, jejím zástupcem
Josef Švancar.
Budova musela být při-

způsobena potřebám umělecké
výuky. Jelikož je v budově sloučena výuka všech oborů, byly
vybaveny učebny výtvarných
zaměření, taneční obor získal
dva sály, byl vybudován koncertní sál, výstavní síň, učebna s
pódiem pro LDO. V několika letech bylo provedeno dílo, které
slouží potřebám žáků školy i celé
kulturní veřejnosti Chomutova. V
letech rychlého rozvoje školy je
zaznamenán i největší nárůst
počtu žáků, který se střídavě pohyboval kolem tisíce.
7. března 1990 přiznává
tehdejší ministr školství p. Adam
škole čestný název Lidová škola
umění T. G. Masaryka. Od 1.
července 1990 nese škola název
Základní umělecká škola T. G.
Masaryka.
Druhým zástupcem ředitele pro nehudební obor se stává
akademický malíř Kamil Sopko.
Počátkem sedmdesátých let
vzniká nová významná tradice
celostátních soutěží dřevěných
dechových nástrojů pro studenty
konzervatoří AMU, JAMU a dalších vysokých škol s hudebním
zaměřením. Od roku 1986 se
konaly soutěže i koncerty vítězů
v prostorách LŠU (později ZUŠ)
Koncem roku 1993 nastupuje do funkce ředitele ZUŠ
Josef Švancar, jeho zástupcem
se stává Miroslav Jireš.

Sluší se vzpomenout na
některé umělecké osobnosti, které v chomutovské hudební škole
začínaly. Z nejznámějších je to
český tanečník Vlastimil Harapes, dlouholetý šéf baletu Národního divadla, členka baletu ND
Marie Tomášková, Jaroslav Pondělíček violista České filharmonie.
V únoru roku 2010 je
jmenován ředitelem Mgr. Karel
Žižka (jeho zástupce Miroslav
Jireš)
1. 9. 2010 byla znovu otevřena
výuka LDO a v současné době
má 64 žáků. V ZUŠ jsou realizovány nové úpravy interiéru, vybavení novými hudebními nástroji,
počítačovou technikou.
7. dubna 2011 byla podepsána smlouva o partnerské
spolupráci mezi Základní uměleckou školou T. G. Masaryka
Chomutov a německou Hudební
školou Chemnitz. První společný
koncert těchto škol se konal 14.
dubna 2011 v Městském divadle
Chomutov.
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Josef Řáha - první ředitel Hudební školy v Chomutově
Chorvatský skladatel a dirigent, narozen 15. 4. 1902
v dalmatském Imotski. Dětství strávil v Dubrovníku, kde studoval hudbu. Jeho otec Vincent Řáha, sušický rodák, byl kapelník a učitel v diecézním semináři, působil i jako učitel ve zdejší slavné hudební škole. Česká komunita byla v dobách Rakousko-Uherska na Balkáně velice početná a rodina Vincenta
Řáhy patřila k mnoha rodinám českých profesorů, inženýrů, a
důstojníků, žijících v dnešním Chorvatsku, Slovinsku a Černé
Hoře. Nedlouho po Josefově narození, odešel otec do
Dubrovníku, kde pracoval jako městský kapelník a ředitel kůru. Ve 14 letech nastoupil Josef jako student do námořní reálky v Pule, ale první světová válka rozhodla o konci jeho kariéry v rakousko-uherském námořnictvu. Po válce uprchl do Záhřebu, kde nastoupil na konzervatoř. Studoval zde v letech
1918 - 1922 dirigování a skladbu u českého hudebníka a profesora Františka Lhotky, který byl žákem Antonína Dvořáka. O
čtyři roky později absolvoval dirigování na vídeňské konzervatoři u K. Rogera. Po ukončení studií získal prestižní místo jako
dirigent bělehradské opery, kde působil v letech 1927-1930.
Do roku 1931 dirigoval v Národním divadle v Bělehradě a
v letech 1931-1934 byl šéfem opery ve Skoplji. V letech 1934
- 1944 pracoval v opeře Národního divadla v Lublani. Působil i
jako hostující dirigent v Hamburku a Norimberku.
Jeho skladatelská činnost začala již na záhřebské akademii, ale nejznámější práce pocházejí
až z jeho působení v Bělehradě, Skoplji a Lublani. Kromě vážných děl složil i hudbu k řadě zpěvoher a
operet. Ve své tvorbě zůstal profesor Josef Řáha z velké části věrný své druhé vlasti – tehdejší Jugoslávii, z jejíž lidové hudební kultury trvale čerpal inspiraci.
Po druhé světové válce v roce 1945 se vrátil do vlasti svého otce, do Čech. Od roku 1946 jej
znají chomutovští občané a milovníci hudby jako energického a neúnavného propagátora hudby, organizátora hudebního života města a ředitele hudební školy. V roce 1948 zde založil Chomutovský symfonický orchestr. V šedesátých letech stojí Josef Řáha i za rozvojem a vznikem kadaňské a vejprtské hudební školy. Za pedagogickou činnost mu bylo v roce 1966 uděleno státní vyznamenání. Dvě z jeho
chomutovských děl Staročeské menuety a Alla Marcia byly zařazeny do učebnic pro lidové školy umění
v Československu. Josef Řáha zemřel v Chomutově dne 4. 12. 1972. Jeho pedagogická, skladatelská,
organizátorská i dirigentská činnost od roku 1945 zůstane již natrvalo zapsána v hudebních dějinách
města Chomutova i celého okolí.
Nejznámější díla Josefa Řáhy:
Suity:
Ekvinocia, Píseň Lásky, Repoňa, Pokljuka, Balkanské plese, Kolomijka,
Adria, Alla Marci
Opereta:
Snoubenka Jeho Veličenstva
Zpěvohra: Vstup zakázán
Hudební drama: Zulejka
Kantáta: Smrt matky Jugovičů a
Plameny nad Afrikou
Drobnější skladby: Staročeské menuety, Jaro v zahradě, Balkánské tance, Elegie pro flétnu, Rapsodie pro
akordeon
(Při zpracování textu byl použit článek J. Šlajsny Hudební skladatel Josef Řáha z vlastivědného čtvrtletníku Chomutovska a
Kadaňska - Památky, příroda, život 2012/2)

Kateřina Lesáková
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Chomutovský symfonický orchestr pod vedením Josefa Řáhy
vzpomíná Květoslava Hasilová (Pokorová)
Chomutovský symfonický orchestr vznikl v roce
1948. Pamatuji jeho existenci po celou dobu své
docházky do hudební školy v letech 1954 - 1966,
tehdejší Základní hudební školy a Lidové školy
umění v Chomutově. Průběžně měl orchestr 60 65 členů, stabilní bylo obsazení smyčcových nástrojů. Dřevěná a žesťová sekce byly doplňovány
při významných koncertech o výpomoc ze Severočeské filharmonie v Teplicích. V orchestru působili
hlavně bývalí absolventi hudební školy, mimo jiné i
lékaři, právníci, učitelé, úředníci, všichni starší žáci
podle hráčských schopností a samozřejmě všichni
tehdejší učitelé hudební školy. Orchestr zkoušel
v Městském divadle pravidelně každé pondělí od
18.00 do 22.00 hodin. Zkouška byla rozdělena na
samostatnou práci smyčcové sekce, kterou vedli
profesor houslí Zdeněk Kolářský a dirigent orchestru Josef Řáha. Tato dělenka smyčců probíhala od
18.00 - 20.00 hodin. Celý orchestr pak zkoušel od
20.00 - 22.00 hodin. V orchestru hráli i učitelé hudebních škol z Kadaně, Žatce, Jirkova, Klášterce.
Orchestr měl řadu koncertů po celém okrese,
úspěšně vystupoval v tehdejších kulturních domech v Chomutově, Jirkově, Kadani, Klášterci,
Vejprtech, Žatci i Postoloprtech a dalších městech.
V Mostě například ve velkém sále Reprezentačního domu na jeho koncerty přicházelo více než 900
posluchačů. Repertoár obsahoval velká symfonic-

ká díla, za mého působení v orchestru se nastudovalo např. Italské capriccio P. I. Čajkovského, předehry Carmen G. Bizeta, Lazebník sevillský G.
Rossiniho, řada árií z oper, kde zpívali sólisté jako
například Ludmila Rosendorfová, Hana Kuchařová,
Jaroslava Pokorová, Jaroslava Vaňousová, MuDr.
Jiří Láska, MuDr. Milan Sýkora a další. Orchestr
úzce spolupracoval i s pěveckým sborem Hlahol,
který tehdy také vedl Josef Řáha. Hlahol a sólisté
nastudovali světovou premiéru Řáhova díla kantátu „Smrt matky Jugovičů“, která byla významným
kulturním počinem a měla velký úspěch. Oblíbené
byly za pěkného počasí promenádní koncerty
v parku před divadlem, kde se hrály například operetní melodie a Straussovy valčíky. Chomutovský
symfonický orchestr fungoval v Chomutově od roku
1948 - 1968. Dvacet let v dějinách je období velmi
krátké, v činnosti uměleckého tělesa však znamená věky. Úsilí vynaložené na udržení a umělecký
růst takového tělesa se dnes dá těžko změřit nebo
ocenit. Uměleckým vedoucím a šéfdirigentem orchestru byl po celých dvacet let Josef Řáha. U dirigentského pultu se také vystřídali Josef Saska, Jiří
Tomeš. Rok co rok přispíval orchestr k obohacení
kulturního života nejen města Chomutova, ale i
širokého okolí.
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Historie výtvarného oboru
v přízemí bylo možné tvořit i grafiku a hlavně keramiku. Tuto specializaci vedla keramička paní
učitelka Stránská. Vedle mé učebny bylo skladiště výtvarných pomůcek.
V tanečním sále se začal realizovat
cyklus koncertů na kterých vystupovaly hudebníci
proslulí na koncertních pódiích celého světa. Přicházeli i herci národního divadla například Radovan Lukavský. Ve velkém sále knihovny se pořádal koncert skladatele Petra Ebena, který improvizoval na motivy mého monumentálního art protisu "Balada". Prázdné náměstí před školou mne
inspirovalo k vytvoření monumentální busty T. G.
Masaryka. U Průmyslové školy jsem se snažil
oslavit rodáka, který se proslavil vynálezem koňské dráhy a byl iniciátorem železnice – Františka
Josefa Gerstnera. Před uměleckou školou jsem i
s pomocí dospělých studentů (Tomáše Nováka)
vytvořil plastiku houslistky lemovanou abstraktními tvary hudby. Dokonce kuličky s trubičkami měly i zvukově vyvolávat asociaci hudby. Tento atribut může charakterizovat náplň školy.
Postupně se vytvořila metodika výuky v
celé šíři výtvarných technik. Tak paní učitelka
Klabíková ráda vyučovala malbu akvarelem, ale
musela přidat i další techniky. Její impulzy zase
využívali ostatní kolegové. Když jsem byl povolán
jako lektor celostátní metodiky pro Československou republiku, snažil jsem se naše výtvory propagovat a obohacovat repertoár náměty z jiných
škol.
Při návštěvě koncertu v chomutovském
Povedlo se rozšířit výtvarné oddělení o
divadle jsem byl překvapen úrovní chomutovské- výuku fotografie, kterou učil Luděk Novák. Poho symfonického orchestru. Dirigoval ho místní
stupně se zaplnilo celé podzemí školy a vyučovahudební skladatel a hráli se i jeho skladby inspi- lo tam sedm pedagogů. Sochařství měl na starované Jugoslávií. Skladby pana Josefa Řáhy se rosti bývalý náš student, teď akademický sochař
hrály v rozhlase a dostával tantiemy z Německa i Jiří Janda, nebo např. paní Snížková a paní MolRakouska. Profesor Řáha používal tyto prostřed- nárová. Náhradní vojenskou službu u nás absolky na financování profesionálních sólistů ze sym- voval výrobce gumových masek Miloš Šedivý.
fonického orchestru v Teplicích a zvyšovalo to
Tak jsem se stal zástupcem ředitele
kvalitu chomutovského orchestru.
pro výtvarný obor. Na naše Krajské výstavy v Ústí
Podnět pro založení výtvarného oboru nad Labem přijížděli lektoři z celé republiky a
dal pan skladatel Josef Řáha. Pozval mně do
hodnotili úspěšnost škol a námětů pod patronánoblesní restaurace "Švermák" a při víně a limo- tem Ministerstva školství. Později tato metodická
nádě nastínil představu výtvarných činností. Bylo lektorská společnost zanikla. Byl jsem mladší a
to v místnosti, kam jsem namaloval portrét Vald- tak jsem dopoledne vyučoval na státním i soukroštejna – dnes v restauraci u Hasištejna. Škola se mém gymnáziu. Odpoledne na ZUŠ a večer jsem
nazývala "Lidová škola umění" a tak se hlásili i
hrál k tanci v restauracích na bicí nástroje. Napřídospělí adepti – hlavně malířství.
klad v restauraci Hradčany. Ve škole působí dál
Malá třída vznikla v budově, která byla mladší generace (pan učitel Chabr, paní učitelka
naproti domu, ve kterém působil František Josef Zdráhalova). Ti vkládají do metodiky modernizujíGerstner. Po rozšíření počtu žáků se přemístila
cí prvky a drží výbornou úroveň výtvarného obodo rohové budovy ve Škroupově ulici, která stojí ru.
naproti zrušenému malému nádraží. Tam se již v
Ak. mal. Kamil Sopko
prvním patře hlásili adepti, kteří měli tendenci
nastoupit na umělecké školy, například pan Janda. Později se výtvarný obor přestěhoval do ulice
Vršovců. Pak se přestěhoval i výtvarný obor do
školy na Masarykově náměstí. Byla to výhoda, že
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Orchestr Ponticello

Na podzim roku 1998 zakládá Kateřina
Lesáková Orchestr Ponticello. Vznikl ze školního
houslového souboru, který již na naší škole dlouhodobě fungoval pod vedením paní učitelky Marty
Králové. Ponticello znamená v italštině - kobylka.
Kobylka, jež stojí na vrchní desce nástroje, drží
nad sebou napnuté struny u všech smyčcových i
strunných nástrojů.
K původně výhradně houslovému seskupení se postupně přidaly i další nástroje. Nyní
v orchestru můžete slyšet housle I., housle II.,
housle III., violu, violoncella, kontrabas, příčné
flétny, klarinety, trubku, klavír a bicí. Takto pestrý
ansámbl má skvělé podmínky ke hře jakékoliv
hudby. Orchestr má v repertoáru jak staré barokní
skladby, hudbu z období klasicismu, irské tradicionály, tak i skladby romantické či moderní úpravy
filmové muziky. Žáci se také často aktivně podílejí
na výběru repertoáru.
Orchestr vystupuje pravidelně na žákovských a absolventských koncertech školy i na zahájení soutěží. Hrál na slavnostním otevření Kostela Sv. Ignáce. Spolupracuje pravidelně
s tanečním a výtvarným oddělením na společných
projektech pořádaných např. k zahájení festivalu
Otevřeno, kde nastudoval a zahrál např. Labutí
jezero P. I. Čajkovského v městském parku, Carmen G. Bizeta na chomutovském náměstí, Kráska
a zvíře na hudbu J. S. Bacha, také v parku. Orchestr vystupuje i na beneficích, reprezentačních
akcích školy a na koncertech v zahraničí.
Od roku 2010 také aktivně spolupracuje
s chemnitzkou Mozartovou společností a jejím
žákovským souborem 100Mozartkinder, jehož
uměleckou vedoucí je Thu Trang Saeur.
V roce 2006 získal orchestr Ponticello titul
absolutního vítěze na krajském kole soutěže or-

chestrů v Mostě. V roce 2012 se v soutěži orchestrů z celé republiky dostal do celostátního kola v
Olomouci, kde obsadil krásné 4. místo. V roce
2013 spolupracoval se symfonickým orchestrem
hudební školy Musikschulle z Chemnitz a ve velkém mezinárodním orchestru společně nastudoval
a předvedl v roce 2013 Piráty z Karibiku
v chomutovském parku a v roce 2014 představení
Drákula na chomutovském náměstí.
Další ze zajímavých netradičních vystoupení bylo pásmo tanečních skladeb z pera klasiků
konce 19. století na plese školy na jaře 2015.
V dubnu 2015 orchestr opět zvítězil v krajském
kole soutěže orchestrů v Mostě. Postoupil tak opět
do kola celostátního, které se konalo tradičně
v Olomouci. Zde 24. 4. 2015 obsadil krásné 4.
místo.
V letošním školním roce 2015 - 2016 má
orchestr ve svém repertoáru zařazeny skladby
například od Georgie Bizeta Farandole, od Johanna Strausse Tritch - Tratsch polka, Karla Svobody
Tři oříšky pro Popelku, od E. Elgara Pomp and
Circumstance March, G. Berrymana Viva La Vida,
od Ronalda Binge Alžbětinskou serenádu, od Eugena Dogy Gramofon Waltz a další…
V současné době má Orchestr Ponticello
rekordních 34 hrajících členů z řad žáků naší hudební školy a těší se na Vás během celého školního roku, například na plese školy či na dalších
koncertech. Během své osmnáctileté činnosti si
v orchestru Ponticello společně zahrálo více jak
180 žáků hudebního oboru naší školy. Řada z nich
hraje na své hudební nástroje aktivně a s chutí
dodnes.
Lesáková Kateřina
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Jazzový orchestr Tequila Band

Jazzový orchestr Tequila Band vznikl
v roce 2002. Původní seskupení sestávalo pouze
z rytmické sekce - bicí, basa, kytara a jednoho
saxofonu. Tato hudební skupina poprvé zahrála
na absolventském koncertě školy a její vystoupení
se setkalo s kladnými ohlasy.
Tento impuls zapříčinil další pokračování
a rozšíření orchestru o další dechové nástroje
a klávesy.
Orchestr začal hrát jednodušší bluesové
a swingové skladby a jednu věc
v latinskoamerickém rytmu s názvem Tequila,
podle níž byl později orchestr pojmenován.
V roce 2003 se Tequila Band zúčastnil velkého
tanečně muzikálového projektu Ďábelská křídla
ve spolupráci s tanečním oddělením, školním
smyčcovým orchestrem Ponticello, bicím seskupením Oklep, zpěváky a výtvarným oddělením,
které se postaralo o kulisy a malby na scéně. Repertoár sestával z kabaretních a swingových
kousků a mimo jiné i z vlastních autorských
skladbiček.
V roce 2005 se sestava orchestru prakticky (až na bicí) celá vyměnila za nové mladé muzikanty a poprvé se zúčastnila několikadenního

soustředění v Lubenci. Tato tradice se zachovala
dodnes a orchestr každoročně jezdí do různých
lokalit Krušných hor pilovat a zkoušet nové skladby.
V roce 2011 vydal orchestr své první CD
s názvem Tequila Band. V roce 2014 a 2015 hrál
orchestr na plese města Chomutova a plese ZUŠ
Chomutov.
V roce 2015 vydal své druhé CD s názvem Tequila Band Volume II.
Orchestr Tequila Band koncertuje pravidelně na žákovských koncertech ZUŠ Chomutov,
v atriu SKKS Chomutov, v Městském divadle Chomutov, v Zahrádce u divadla. Je schopen vyplnit
hodinový program na maturitních a jiných plesech,
podnikových rautech, dětských akcích
(Bambiriáda) apod.
Jazzový orchestr Tequila Band
se inspiruje moderní jazzovou tvorbou, ale
i funkovou a soulovou hudbou. Oblíbenými autory
a interprety jsou např. Joe Zawinul, Stevie Wonder, Buddy Rich, Miles Davis, Michael Buble.

Umístění v soutěžích jazzových orchestrů ZUŠ:
2007 – 1.místo s postupem v krajském kole
2007 – 3. místo v ústředním kole
2010 – 2.místo v krajském kole
2013 – 1.místo na mezinárodním festivalu Svátek Jara
2014 – 1.místo bez postupu v krajském kole
Jiří Eisenhammer
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Gold Evergreens
Od roku 2011 jsem vedla vokálně instrumentální skupinu Evergreens, která se časem proměnila ve
stávající soubor klávesových nástrojů doplněný o hráčku na příčnou flétnu. Do souboru chodí celkem
16 žáků. Žáci rádi hrají lidové písně, klasickou hudbu i hudbu populární. Ačkoli soubor Gold Evergreens působí velmi krátce, má za sebou již několik vystoupení na vánočních koncertech, Tříkrálovém
koncertě a vystoupení na třídních přehrávkách.

Vánoce 2015 na náměstí v Chomutově

Tříkrálový koncert na Radnici v Chomutově

Mgr. Marie Kubíková
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Pěvecký sbor v letech 2001 - 2011
Od roku 2001 až do roku 2011 jsem vedla na hudební škole dětský pěvecký sbor. V průběhu
let sbor měl 4 oddělení: předpřípravné, přípravné, sbor mladších a starších žáků. Repertoár
byl velmi rozmanitý, od lidových písní, přes umělé písně klasické až po skladby moderních
skladatelů. Sbor pravidelně vystupoval na školních koncertech. Žáci se těšili na Vánoční a
Velikonoční koncerty v kostele svaté Kateřiny nebo svatého Ignáce v Chomutově.
Velmi hezký koncert byl v roce 2008 v kostele sv. Ignáce. Byl to společný koncert pěveckého
sboru ZUŠ Chomutov a akordeonového souboru ze ZUŠ Stará Ľubovňa Slovenska.
Nezapomenutelným zážitkem pro děti bylo vystoupení s Lucii Bílou v roce 2009 ve vyprodaném kostele svatého Ignáce. Lucie Bílá byla velmi milá a přátelská, po koncertě se s dětmi
fotila a rozdávala autogramy.
Často potkávám své zpěváčky, s mnohými rodiči mých žáků jsem v kontaktu dodnes. Těší
mne, že většina z nich ráda vzpomíná na dobu, kdy jsme společně zpívali. Jsem moc ráda, že
většina z nich zpívá dodnes v jiných sborech, nebo jen tak sami sobě pro radost.
Mgr. Marie Kubíková

Vánoční koncert Sv. Ignác

Sv. Ignác Chomutov

Velikonoční koncert Sv. Kateřina

ROČNÍK V. ČÍSLO I.

Stránka 13

Vystoupení s Lucií Bílou rok 2009

Hezké vzpomínky máme také na naše výlety
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Akordeonové oddělení
Naše škola oslavuje úctyhodných sedmdesát let od svého založení. Během těchto let školu
navštěvovalo mnoho žáků. Ke každému z nich si učitel často vybudoval osobitý vztah, který přesahuje
běžný vztah učitel - žák a také obvykle nekončí jenom vyučovací hodinou. Když se ohlédnu, vybavují
se mi jména některých mých žáků: Míla Čermák, Karolína Vošahlíková, Šárka Mihalincová, Lukáš Liška, Tomáš Vaňko, Jana Formanová nebo Monika Kiliánová a mnoho dalších. Každý z nich mě něčím
obohatil, na každého z nich mám osobitou vzpomínku.
Mimořádné místo v mých vzpomínkách mají sourozenci Miroslav a Martin Smákovi. Oba naprosto oddaní svému oblíbenému akordeonu (dodnes aktivně hrají), oba velmi ctižádostiví a pracovití.
Oba měli mimořádnou oporu ve svých rodičích, kteří je všemožně podporovali jak v každodenní přípravě na hodiny, tak na pravidelných cestách na okresní, oblastní a ústřední kola soutěží ve hře na akordeon.
Mirek a o čtyři roky později po něm i Martin chodili na hodiny vždy připravení. Mirek mne bavil
tím, že si s oblibou upravoval jednoduché melodie na složité akordy „aby to lépe znělo“, měl rád rychle
tempo, výraznou dynamiku. Záhy se dostavil první velký úspěch. Na celostátní soutěži ve hře na akordeon v Příbrami v roce 1991 obsadil Mirek 2. místo.

Vlevo: ústřední kolo Příbram, vpravo: rozehrávání před vystoupením
V roce 1994 v Chocni na celostátní soutěži obsadil 3. místo, v roce 1997 v Příbrami na celostátní soutěži 3. místo.
V roce 1995 se v Praze uskutečnil první akordeonový festival. Děti soutěžily pod dohledem
mezinárodní poroty z Francie, Belgie, Itálie, České republiky. Mirek Smák obsadil 1. místo a stál se
laureátem této soutěže.

Vlevo: Choceň, ústřední kolo 3. místo, vpravo: Martin před vystoupením
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Společné rozehrání před vystoupením

V roce 1997 na ústředním kole celostátní soutěže ve hře na akordeon soutěžil Mirkův mladší
bratr Martin. Tehdy obsadil vynikající 2. místo. Martin, na rozdíl od suverénního Mirka, vždy působil
plaše až nejistě. A zcela zbytečně. Byl velmi nadaný, muzikální, pracovitý a zodpovědný. V roce 1999
v Chocni na celostátní soutěži obsadil opět 2. místo.

Komorní hra
V roce 1996 v Mostě probíhalo krajské kolo
v komorní hře. Akordeonová dua, ve složení Mirek Smák - Jana Formanová a Martin Smák - Monika Kiliánová, opět obsadila 1. místa.

Mirek Smák a Jana Formanová

Chomutovští akordeonisté jsou zapsáni v Guinessově knize
rekordů
V roce 1998 jsme se zúčastnili mimořádné
akce. Desítky akordeonistů z Německa,
Rakouska, Polska, Slovenské a České republiky si zahrály společně v Německu ve městě
Regenu a dosáhly tak rekordu, který byl zapsán do Guinessovy knihy rekordů!

Mirek Smák, paní Formanová, Jana Formanová, Marie Nováková (M. Kubíková),
Eliška Nováková, Martin Smák

V roce 1997 absolvoval Mirek první stupeň ZUŠ. Na absolventském koncertě zahrál Šavlový tanec Arama Chačaturjana, se kterým obsadil na celostátní soutěži 2. místo!
O čtyři roky později hrál opět na absolventském koncertě jako absolvent II. stupně v duu s bratrem
Martinem, který absolvoval první stupeň Tarantellou Václava Trojana, která svou obtížností odpovídá látce druhého ročníku konzervatoře.
Mgr. Marie Kubíková
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Oddělení elektronických klávesových nástrojů

Oddělení elektronických klávesových nástrojů vzniklo z akordeonového oddělení.
V současné době není o akordeonovou hru v našem regionu příliš veliký zájem. Velmi mě to mrzí,
protože jsem akordeonista, tento nástroj mám velmi rád a nedám na něj dopustit. Ale abych se vrátil k
EKN.
Akordeonisté mají k EKN nejblíže, rozhodně blíže než klavíristé, neboť musí kromě klaviatury
ovládat basové knoflíky, registry zvuků a měch, podobně jako je tomu u EKN.
Elektronické klávesové nástroje, kromě toho, že umí napodobovat zvuky různých nástrojů, využívají i
doprovodných stylů a bicích patternů. Na mnohých nástrojích se dají vytvářet skladby pomocí funkce
sequencer - což znamená elektronické skládání hudby podobně jako na PC.
Já působím na naší ZUŠ pátým rokem a kromě mne zde vyučuje Mgr. Marie Kubíková, která
kromě individuální výuky vede klávesový soubor Gold Evergreens, jenž vystupuje při různých příležitostech.
V roce 2013 jsme se zúčastnili 1. ročníku soutěže ZUŠ ve hře na EKN. Našich 7 žáků si vedlo velmi dobře, dostali se do krajského kola, kde získali tato umístění:
Karolína Niebauerová v I. Kategorii získala 2. místo
Antonín Mrug ve II. Kategorii získal 2. místo
Tomáš Eminger ve III. Kategorii získal čestné uznání
Dominik Schmidl ve IV. Kategorii získal 3. místo
Jan Čáp v V. Kategorii získal 2. místo
Veronika Hušková v V. Kategorii získala 3. místo
Andrea Říhová v IX. kategorii získala 2. místo
V letošním roce nás opět čeká soutěž. 3. února proběhlo školní kolo a první místo s postupem do dalšího kola získali tito žáci:
0. Kategorie Klárka Nahodilová od p. uč. Kubíkové
I. Kategorie Pavel Houdek p. uč. Ernsta
IV. Kategorie Karolína Niebauerová od p. uč. Kubíkové
V. Kategorie Karolína Hrbková od p. uč. Ernsta
VII. Kategorie Nina Schwarzová od p. uč. Ernsta
Všem těmto žákům budeme držet palce, aby se jim 18. 3. 2016 vše povedlo na krajském kole soutěže v Jirkově. Věřím, že všichni naši žáci budou výborně reprezentovat naši školu.
Za oddělení EKN Petr Ernst
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Malé ohlédnutí s Blankou Tasiovou

Michail Baryšnikov:
„NESNAŽÍM SE TANČIT LÉPE NEŽ OSTATANÍ. SNAŽÍM SE TANČIT LÉPE NEŽ JÁ SÁM.“
Zeptali jsme se Blanky Tasiové, která je nyní stálou členkou baletního souboru v Severočeském divadle opery a baletu v Ústín nad Labem. Studovala Soukromou konzervatoř Praha. Od 3 let navštěvovala Základní uměleckou školu v Chomutově Taneční obor pod vedením Světlany Dundrové.
♫ Kolik let jsi chodila do ZUŠ
Asi 12 let.
♫ Co ti dalo do dalšího života?
Rozhodně lásku k tanci a nadále i spoustu legrace, prožité společně se skvělými lidmi a tanečníky,
s nimiž jsem se poprvé setkala právě v chomutovské lidušce.
♫ Co tě nejvíce bavilo?
Bavilo mě tančit v krásných projektech naší paní učitelky Světlany Dundrové. Líbil se mi její způsob
výuky, kdy nám dávala možnost, realizovat se a tvořit choreografii. Také jsem ráda účinkovala na plesech a jiných akcích, což mi umožnilo se zviditelnit a předvést, co umím i například před svými kamarády.
♫ Co bys vzkázala dnešním žákům tanečního oboru?
Aby tančili pro radost a nesnažili se překonávat nikoho jiného, než sami sebe. Protože jak řekl Michail
Baryšnikov: „Nesnažím se tančit lépe než ostatní. Snažím se tančit lépe než já sám“.
♫ Baví tě Tvoje práce?
Má práce mě baví i když je to často dost na nervy, ve chvíli kdy se musím za marodící kolegyni rychle
naučit její roli jako záskok. Ale bez nervů se žádná práce neobejde.
♫ Jaké máš sny?
Ráda bych tančila tak dobře, abych mohla být sama se sebou spokojená.
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Výtvarníci, dechovkáři, tanečníci

Vystoupení žákovského dechového orchestru v hudebním pavilónu chomutovského parku. Snímek z roku 1963.

V šedesátých letech dochází
k dalšímu rozmachu školy, která již
působí pod názvem Lidová škola
umění. Bylo založeno výtvarné oddělení vedené akademickým malířem
Milanem Krausem a výtvarníkem
VTŽ Alexandrem Braborcem, které
začalo rozvíjet výtvarné talenty z řad
zájemců.
Jelikož dechové oddělení už
v této době vychovalo dostatečný
počet žáků, mohl být založen velký
dechový orchestr, který měl až šedesát členů. Toto žákovské těleso hrálo
pod vedením učitele J. Sasky. Dechový orchestr přispěl k velké a záslužné propagaci školy na desítkách
vystoupení a byl pozván i na Kmochův Kolín. Reprezentoval Chomutov i mimo republiku, hlavně v Německu.

V tomto období se dařilo i tanečními oddělení vedenému učitelkou Markétou Řáhovou. Z jejích nejúspěšnějších žáků odchází na pražskou konzervatoř Vlastimil Harapes, později náš nejúspěšnější tanečník v baletu Národního divadla a na baletních scénách v téměř celé Evropě.
Článek z novin - vedlejší strana

Koncert učitelů školy v roce 1976 na historické
chomutovské radnici

Tento snímek pochází z roku 1953 a je z tanečního
oddělení
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Letní filharmonie
ZUŠ Chomutov pořádá od roku 2011 ve spolupráci se Saskou Mozartovou společností Letní
filharmonii. V rámci tohoto projektu se každý rok připravuje koncert klasické hudby pod širým nebem,
kterému předchází zkouška na chomutovském náměstí.
V orchestru a sboru letní filharmonie vystoupilo více jak 150 umělců. Orchestr se skládá
z profesionálních umělců, učitelů, amatérů a žáků ZUŠ.
Projektu se zúčastnili žáci ZUŠ z Chomutova, Kadaně, Klášterce nad Ohří, Vejprt, studenti
z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a profesionální hudebníci z ČR, Německa, Švédska,
Polska, Finska, Itálie, Rumunska, Dánska, Japonska a Nizozemí.
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Reprezentační den ZUŠ Chomutov před OC Chomutovka
Prezentace žáků ze všech uměleckých oborů naší ZUŠ - hudebního, tanečního, literárně dramatického a výtvarného.
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Chomutovská „zuška“ bavila kolemjdoucí
Prezentace žáků ZUŠ T. G. Masaryka Chomutov
proběhla 21. 5. 2014 od 12 do 18 hodin před OC
Chomutovka a „zuška“ ji pojala jako kompletní
prezentaci práce všech jejích učitelů z veškerých
uměleckých oborů, které nabízí. Každý učitel tak
měl v programu minimálně jedno umělecké vystoupení.
Největší diváckou odezvu měly orchestry
- Tequila Band, Ponticello, Oklep a vystoupení
tanečníků, ale to škola předpokládala. Je to dáno
atraktivitou hudební produkce orchestrů, která
nabízí silný zvuk i vyšší počet muzikantů.
Cílem akce bylo zpopularizovat výuku na
„zušce“ a samozřejmě hledat nové zájemce mezi
těmi dětmi a rodiči, kteří do umělecké školy jinak
nepřijdou.
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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

