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Škola má nejvíce žáků v dosavadní historii

Na poslední chvíli vydalo MŠMT 
dvě výzvy k předkládání pro-

jektů pro oblast podpory 1.1 Zlepšení 
podmínek pro vzdělávání prioritní osy 
1 Počáteční vzdělávání Operačního 
programu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost.

V rámci Výzvy č. 56 jsme vytvořili 
projekt „Zvýšení jazykových kompe-
tencí žáků a učitelů“. Projekt je zamě-
řen na podporu kurikulární reformy 
a výuku cizích jazyků. V jeho rámci 
došlo k realizaci několika klíčových 
aktivit. První z nich jsou čtenářské díl-
ny jako prostředek ke zkvalitnění čte-
nářství a čtenářské gramotnosti. Pro-
jekt myslí i na zajištění materiálních 
podmínek pro zavedení čtenářských 
dílen - dostatek prostředků je věnován 
na nákup knih pro školní knihovnu. 
Další aktivitou projektu jsou zahranič-
ní jazykové kurzy pro učitele. Usku-
tečnily se celkem čtyři - dva ve Velké 
Británii a dva v Německu. Poslední 

aktivitou, kterou v projektu realizuje-
me, jsou zahraniční jazykově - vzdě-
lávací pobyty pro žáky v trvání 5 dní. 
Žáci v rámci těchto pobytů poznávali 
navštívené země a rovněž absolvovali 
jazykovou výuku v rozsahu 9 vyučo-
vacích hodin. Tyto zahraniční pobyty 
se uskutečnily dva - 30 dětí navštívi-
lo se svými učiteli Londýn a 10 dětí 
poznávalo rakouský Salzburg a jeho 
okolí. Celkové náklady tohoto projek-
tu činí 978 064,-Kč.

Ve Výzvě 57 jsme vytvořili projekt 
s názvem Rozvoj technických do-
vedností žáků, což je i jediná klíčová 
aktivita, kterou se v něm zabýváme. 
Podstatou realizace je vytváření žá-
kovských výrobků      na základě plá-
nu rozvoje technických dovedností. 
Zajištění projektu myslí i na vybavení 
školní dílny - celková dotace na pro-
jekt je 204 112,- Kč.

B. Svoboda

Projekty eU

V letošním školním roce nastou-
pilo do základní školy 496 žáků 

a do základní umělecké školy 1197 
žáků, přičemž mírný nárůst počtu dětí 
zaznamenaly všechny čtyři obory. 
Celkem tedy obě naše školy navště-
vuje 1693 dětí, což je oproti minulé-
mu školnímu roku nárůst o 40 žáků. 
V základní škole je tak nejvíce žáků 
od roku 1997. V té době však ZUŠ na-
vštěvovalo „pouhých“ 488 dětí. S na-
růstajícím počtem žáků v ZŠ se nám 
nepatrně pozměňuje jejich skladba. 
Snižuje se pozvolna procento žáků za-
řazených v rozšířené výuce některého 
z „estetických“ předmětů. Ne snad, že 
by jich přímo ubývalo, ale nárůst po-
čtu žáků jde především na konto žáků 
bez zaměření na rozšířenou výuku. 
Tady se projevují odchody řady páťá-
ků na víceletá gymnázia - většinou jde 

právě o děti se zaměřením na výtvar-
nou, hudební či taneční výchovu.

Vysoké počty žáků nás jednak těší 
a zavazují, na druhou stranu však při-
nášejí nemalé problémy. Většina rodi-
čů dětí z 1. stupně jistě nelibě vnímá 
školní družinu rozdělenou na dvě části 
- 3 oddělení v budově Šmeralova 17 
a 4 oddělení ve třídách na 1. stupni. 
Není bohužel v našich silách tuto si-
tuaci v současné době vyřešit jiným, 
uspokojivým způsobem. Již více než 
dva roky je připraven projekt, který 
řeší zvýšení budovy školní druži-
ny o jedno patro, takže by zde měla 
vzniknout další tři oddělení družiny. 
Naši svízelnou situaci by to vyřeši-
lo. Realizace projektu, plánovaná na 
příští rok, byla však opět odložena 
z důvodu nedostatku finančních pro-
středků

Podobné problémy řešíme i v naší 
ZUŠ. Prakticky všechny prostory, kde 
by mohla probíhat výuka, jsme již za-
plnili a s nedostatkem místa se potýká-
me prakticky neustále. Již dříve jsem 
se v Novinkách zmiňoval o projektu 
vestavby podkroví v budově 2. stup-
ně, kde mají ze stávající půdy vznik-
nout učebny a ateliéry. I tyto práce 
se zatím odsouvají a na uskutečnění 
si musíme ještě počkat. Je však třeba 
obrnit se trpělivostí a já věřím, že tak 
jako jsme se dočkali před rokem no-
vého a krásného školního hřiště, tak 
se jednou budeme radovat z nových 
prostor školní družiny a nových uče-
ben a ateliérů ZŠ a ZUŠ. Zatím však 
nezbývá, než se tísnit v těch „starých“.

B. Svoboda

Koncert se koná s finanční podporou města Karlovy Vary.



Ve čtvrtek 22. 10. jsme byli ve 
Světě záchranářů. Náš program 

se jmenoval Svět rizik. Navštívili jsme 
čtyři domečky - policii, záchranku, 
hasiče, nebezpečí doma a pak nebez-
pečí venku. Nejprve jsme šli k policii 
a tam nás naučili jednu lež. Tatínek spí 
a já ho nechci budit. Pak jsme si poví-
dali o podvodnících, zlodějích a také 
nás pak zavřeli do vězení.

Když jsme byli u záchranářů, tak 
jsem byl poprvé v sanitce. Taky jsme 
si zapnuli houkačku a prohlédli jsme 
si vnitřek sanitky.

Hodně se mi líbilo u hasičů, šli jsme 
do malé jeskyně, kde byl umělý oheň. 
Pouštěli jsme si video o tom, jak rych-
le shoří vánoční stromeček. Taky nám 
ukázali, jak uhasit hořící olej. A byla 

tam i vyhořelá kuchyň.
V domově jsme si povídali o tom, 

že se nemáme věšet na skříň. Když 
jako spadla, hodně jsme se lekli. Nebo 
že nemáme dávat elektrické spotřebi-
če k vaně. 

A když jsme byli venku, tak jsme 
viděli, že tam byl spadlý strom a drát 
na kolejích. Učili jsme se, že se máme 
rozhlížet kolem sebe, když voláme na 
čísla 112, 158, 156 nebo150, abychom 
dobře místo popsali. Taky co dělat, 
když najdeme granát.

Na programu se mi nejvíce líbili ha-
siči a policie. 

 
Opsáno ze sešitů Ládi Hlavatého, 

Klárky Kubínové a Sofi Gordienko

Ve dnech 7. A 8. září se žáci 6. 
A a 6. B zúčastnili adaptačního 

pobytu v penzionu Dukla na Marián-
ské. Pobyt byl určen k tomu, aby se 
do kolektivu zařadili noví žáci, aby se 
děti seznámily se svými třídními uči-
telkami a aby si třídy určily pravidla, 
podle kterých spolu budou v následu-
jících letech vycházet. Takto viděly 
akci žákyně 6. A Barbora Lilou Mali-
nová a Hana Vejlupková.

adaptační výjezd na mariánské 
V pondělí ráno se celá 6. A i 6. B 

shromáždily před branou školní za-
hrady. Když přijel autobus, tak všich-
ni radostně naskákali dovnitř.

Po příjezdu na Mariánskou jsme se 
rozdělili do pokojů v penzionu Dukla. 
Po ubytování a snězení oběda jsme se 
vydali na Popovský vrch, odkud jsme 
viděli až do Ostrova a na Velký Ryb-
ník.

Druhý den jsme v 7.30 vstali. Když 

jsme dosnídali, tak jsme měli pří-
ležitost vidět mlhu, která se usadila 
v údolí u K. Varů. Po sbalení tašek 
a vyklizení pokojů jsme s krásnými 
zážitky jeli domů.

Barbora Lilou Malinová

výjezd
Na adaptačním výjezdu jsem zažila 

spoustu zážitků. Měli jsme pár výletů 
do přírody, pěkný denní program a ve-
selou náladu. Ale ten nádherný pohled 
na krajinu nikdy nezapomenu.

 První den jsme se ubytova-
li v nádherných pokojích, kde byla 
pěkná skříň, postele a palanda. Po-
tom jsme hráli různé hry, třeba hru na 
jména. Večer jsme měli třídní večírek. 
Moc se mi líbil Dan s jeho vystoupe-
ním.

Druhý den jsme balili a jeli domů. 
Moc se mi tam líbilo!

Hana Vejlupková

turistický kurz 6. ročníků
Termín: 25. dubna – 29. dubna 2016
Místo: Rekreační středisko Melchiorova Huť u Úněšova
Finanční záloha: 1 600,- kč
SPLATNOST ZÁLOHY:
• do 21. března 2016 = částka 800,- Kč (možno i celou částku)
• do 20. dubna 2016 = zbylá částka (800,- Kč)
obsah kurzu: poznávací turistika (cykloturistika), hry v přírodě, 
zásady tábornictví, základy topografie a orientace v přírodě, zásady 
1. pomoci v terénu, lanové aktivity, netradiční sporty...

Mgr. Emil Mika

lyžařský zájezd 7. ročníků
Vážení rodiče,
pro žáky 7. ročníku je v rámci osnov tělesné výchovy uspořádán 
lyžařský výchovně výcvikový zájezd. Jeho cílem je naučit žáky 
lyžařským dovednostem na sjezdovkách a běžkách (popř. snow-
boardu) nebo je v těchto dovednostech zdokonalit. 
Termín:  30. ledna – 5. února 2016 = 7. a
      20. února – 26. února 2016 = 7. B 
Místo:  Abertamy
Předpokládaná cena zájezdu: 
 2 200,- kč (doprava + ubytování + strava + vleky)
Termíny splatnosti finanční zálohy:
• do 11. listopadu 2015 – částku 1000,- kč 

(možno uhradit celou částku)                              
• do 12. ledna 2016 – částku 1 200,- kč (7. a)
• do 12. února 2016 – částku 1 200,- kč (7. B)
Vybírají třídní učitelé!!!

exkUrze 3. B
ve světě záchranářů

Předmětové soutěže ve školním roce 2014/2015

adaPtační výjezd

experimentování s lékem stopex
Na některých karlovarských ško-

lách, bohužel i na té naší, do-
chází k občasným experimentům s lé-
kem Stopex. Tento přípravek se užívá 
k léčbě suchého a dráždivého kašle. 
Při doporučeném dávkování je ob-
vykle dobře snášen, nežádoucí účinky 
jsou vzácné. Při případném předávko-
vání se mohou vyskytnout následující 
příznaky: nevolnost, zvracení, podráž-
dění, zmatenost a zvýšená ospalost. 
Při extrémně vysokém předávkování 
může dojít ojediněle k dechové depre-
si, ke kómatu a mohou se vyskytnout 
i křeče. Při dechové depresi je třeba 
provést intubaci a umělé dýchání.
Stopex je legálně dostupný lék, může 
být pro svého konkrétního uživatele 
mnohem rizikovější než některá dro-
ga zákonem zakázaná. Důvodů, proč 
se drogy užívají je celá řada: únik ze 
stresové situace, uvolnění napětí, po-
třeba začlenit se do skupiny, získat 
nové zážitky nebo potřeba dosáhnout 

uspokojení.
Školním řádem škola stanovuje 

zákaz užívání omamných a psychot-
ropních látek, jejich distribuci a pře-
chovávání. Současně stanovuje zákaz 
vstupu do školy pod jejich vlivem. 
Z konzumace OPL ve škole je třeba 
vyvodit sankce stanovené školním 
řádem. Nicméně je nutné rozlišovat 
distributora od uživatele. Uživatel je 
nebezpečný pouze sobě, distributor 
všem. Distribuce je trestným  činem, 
užívání OPL je porušením školního 
řádu. Navádění jiných žáků k užívá-
ní návykových látek je považováno 
rovněž za nebezpečné a protiprávní 
jednání.

V případě podezření na intoxikaci 
žáka může pedagogický pracovník 
provést orientační test na přítomnost 
OPL, ale pouze na základě předem 
získaného souhlasu zákonného zá-
stupce.

Pokud je výsledek testu pozitivní, 

postupuje pedagogický pracovník tak-
to:

1. V případě, kdy je žák pod vlivem 
OPL do té míry, že je ohrožen na zdra-
ví a životě, zajistí škola nezbytnou 
péči a volá lékařskou službu první 
pomoci.

2. Jestliže akutní nebezpečí nehro-
zí, vyrozumí pedagogický pracovník 
vedení školy, sepíše stručný záznam 
s vyjádřením žáka a ohlásí skutečnost, 
že žák konzumoval OPL zákonnému 
zástupci.

3. V případě, že žák není zdravotně 
způsobilý k pobytu ve škole, vyrozu-
mí škola ihned zákonného zástupce 
a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl.

4. Jestliže není zákonný zástupce 
dostupný, vyrozumí škola OSPOD.

Zpracovala 
Mgr. Hana Sarkisovová, ŠMP

Ve školním roce 2014/2015 žáci 
naší školy úspěšně reprezento-

vali školu v  předmětových soutěžích 
v rámci okresu i v rámci Karlovarské-
ho kraje.

Své znalosti si změřili nejen s žáky 
ostatních ZŠ, ale i gymnázií.

Ze všech dětí, které naši školu re-
prezentovaly, bych ráda zmínila ales-
poň ty, kterým se podařilo probojovat 
až do krajského kola:

- biologická olympiáda kategorie D: 
jana Přistoupilová (3. místo a postup 
na celostátní setkání vítězů krajských 
kol biologické a chemické olympiády 
v Běstvině),
- olympiáda v německém jazyce ka-
tegorie II.A: an ngo tran thuy (5. 
místo), 
- olympiáda v anglickém jazyce kate-
gorie II.A: julie hrušovská (9. místo), 

- dějepisná olympiáda: tomáš matys 
(9. místo). 

Ostatním žákům bych chtěla podě-
kovat za účast. 

Poděkování patří také všem pe-
dagogickým pracovníkům, kteří své 
žáky na soutěže připravovali.

Mgr. Eva Havlenová

Exkurze 3. B ve Světě záchranářů



Tentokrát jsme místo do Vojkovic 
jeli rovnou do Chebu. Ubytovali 

nás v Domově mládeže. Vařili výbor-
ně. Každý den jsme – bývalá 7. a 9. 
třída – vyrazili do centra města. Pár-
krát nám opravdu hodně pršelo.  Při 
dešti se sice moc kreslit nedá, ale 
alespoň jsme si s našimi rozpitými 
skicáky prohlédli Muzeum, Špalíček 
a niky – výklenky na starých domech. 
Ty jsou na několika místech vyzdobe-
ny sochami, plastikami nebo obrazy 

známých umělců. Nezapomněli jsme 
navštívit Galerii. Byla tam poněkud 
zvláštní výstava. Na černých stěnách 
byly obrazy v rámech zapůjčené ga-
lerií a kolem nich přímo na zdi bílou 
křídou dokreslili dva současní umělci, 
jak by asi obraz pokračoval.

Výtvarný kurz byl zase super a moc 
jsme si ho užili.

Jana Přistoupilová 
a Bára Hornová, 8. B

V příštím roce oslavíme 700. vý-
ročí narození Karla IV., našeho 

nejvýznamnějšího panovníka. Bohatý 
život i rozsáhlé dílo tohoto vzdělané-
ho a velmi tvůrčího českého krále jsou 
pro nás velice inspirativní a jeho doba 
zajímavá.

Jaké měl dětství? Jaké mohl mít 
hračky? Chodil do školy? Co jedl 
a jak se oblékal? Jak žil a jak bydlel? 
V čem vynikal? Co po něm v naší 
zemi zůstalo dodnes? 

Hledali jsme odpovědi na spoustu 
otázek a některé se nám staly námě-
tem k tvorbě. Kresby, malby, gra-
fiky, plastiky i objekty inspirované 
osobností i životem Karla IV. budou 
k vidění na výstavě výtvarného oboru 
v Duhové paletě.

Zveme Vás na vernisáž výstavy 
O králi Karlovi, která se koná 2. pro-
since v 17.00 hodin.

Mgr. Jitka Barochová

V září se představil svou tvorbou 
bývalý žák naší ZUŠ Daniel Fi-

lip. V současné době je členem sku-
piny karlovarských výtvarníků – pro-
fesionálů. Věnuje se převážně malbě 
fantastických krajin, rád také pracuje 
se dřevem. Vystavil několik zajíma-
vých objektů. Jsme rádi, že absolvent 
naší školy se vrací do galerie jako 
úspěšný výtvarník.

Příjemné posezení připravila novi-
nářka Eva Hanyková, autorka několi-
ka publikací o slavných lidech, kteří 
žili v Karlových Varech. Tentokrát 
nás na křtu své nové knihy seznámila 
s architekty a staviteli našeho města 
– „Karlovarské domy, architekti – sta-
vitelé“. Knihu si můžete prohlédnout 
a koupit v naší galerii.

První české gymnázium nás potěši-
lo v říjnu výstavou tvorby svých žáků, 
ale i dospělých studentů.

Pěvecká třída Mgr. Štěpánky 
Steinové všechny přesvědčila, že 
zpívání je to, co studentům dělá ra-
dost. Písně známé i neznámé zazněly 
úspěšně v podání jak zkušených zpě-
váků, tak i začínajících zpěváčků.

Střední uměleckoprůmyslová škola 
Karlovy Vary připravila v listopadu 
ukázky z nového ateliéru Oděvního 
designu. Výstava se jmenuje „Dialo-
gy“, protože se se svými fotografiemi 

výstavou si můžeme prohlédnout ob-
rázky kresleného humoru, které před-
staví výborná karlovarská kreslířka 
paní Monika Tobischová. Přijďte se 
pobavit a zasmát. Výstavy se konají 
6. 1. 2016.

Přehrávky hudebního oboru ZUŠ 
A. Dvořáka Karlovy Vary připravila 
na 13. 1. 2016 Mgr. Jitka Fajkusová.

Šestou výstavu nazval pan Jan Ou-
pický „Obrazy“. Uvidíme obrazy, 
které vytváří nadšený malíř ve svém 
volném čase nejen pro svou radost. 
Vernisáž se koná v sobotu 6. 2. 2016 
v 17 hodin.

Po druhé letos přivítáme Literárně 
dramatický obor ZUŠ A. Dvořáka, 
vedený paní Jiřinou Rottovou. Děti 
předvedou s velkou chutí, nejen svým 
rodičům, co nového se naučily. Přijď-
te si poslechnout od malých herců po-
hádky, od zkušenějších úryvky textů, 
či divadelních her.

V druhé polovině školního roku 
nás čeká ještě řada zajímavých výstav 
a vystoupení. 

S dramaturgickým plánem výstav 
a literárně-hudebních vystoupení se 
můžete seznámit ve skříňce v prvním 
poschodí druhého stupně.

Za galerii Duhová paleta 
Mgr. Milada Machková

a písmem připojili studenti Užité foto-
grafie a Grafického designu a zachy-
tili ve své tvorbě návrhy 
mladých oděvních návr-
hářů. V galerii najdete ně-
kolik zajímavých modelů 
dívčích šatů.

Těšíme se na večer „Kyrgyzstán na 
kole“ 18. 11. 2015 v 18 hodin, který 
připravili Martin Frič a Vladimír Do-
stál.  Budou vyprávět a promítat foto-
grafie z cest po Kyrgyzstánu.

ZUŠ A. Dvořáka pořádá v Duhové 
paletě pravidelné vystoupení LDO, 
žáků Jiřiny Rottové a Mgr. Jitky Faj-
kusové - hra na flétny. Tentokrát se 
jejich vystoupení koná 25. 11. v 15.45 
hodin.

Druhého prosince se koná verni-
sáž první výstavy našich výtvarníků 
v tomto školním roce. Všichni se na 
ni těšíme a jsme zvědavi, jak si vý-
tvarníci poradí s tématem věnovaným 
zakladateli našeho města, Karlu IV. 
Výstava se jmenuje „ O Karlovi“.

Letos již podruhé vás zveme 16. 
12. 2015 k poslechu písní známých 
i neznámých - „Vánoční rolničky“ - 
v podání zpěváků naší školy - pěvecké 
třídy Mgr. Štěpánky Steinové.

V lednu 2016 představí Vladimír 
Hrebeňák fotografie, které vznikají 
v ateliéru fotografie. Souběžně s touto 

Jak bylo na výtvarném kurzu

o králi karlovi

Jak bylo na výtvarném kurzu

výtvarný kUrz 2016 ☼ cheB

Školní rok sice teprve začal, ale my 
už se těšíme na červen. Pojedeme 

na tradiční výtvarný kurz, ještě jed-
nou do Chebu, od úterý 7. června do 
soboty 11. června 2016.

Tentokrát nám pobyt zpestří již 14. 
ročník krajského festivalu umělec-
kých projektů s mezinárodní účastí 
– CHEBSKÉ DVORKY. Uvidíme 

nejen středověkou architekturu, ale 
i výstavy současných umělců a mož-
ná i zajímavé divadelní nebo hudební 
představení ve dvorcích starého měs-
ta.

 Ubytování i stravování je za-
jištěno v Domově mládeže Střed-
ní zdravotnické školy v Che-
bu (Informace o ubytování: 

http://szs.szsavoscheb.cz/index.php/
domov-mladeze)

Platbu 1 500,- Kč za kurs vybí-
ráme do 20. května (ubytování, plná 
penze, doprava). 

Na kurz s Vašimi dětmi se těší  
Jitka Barochová a Zdeňka Vašířová



Měsíc prosinec je tradičně spo-
jen s oslavou vánočních svát-

ků a i ZŠ a ZUŠ se v prosinci podílí 
na mnoha akcích a koncertech, které 
s Vánocemi souvisí. Rád bych ve výčtu 
všech předvánočních koncertů zmínil 
především dva. Ten první se uskuteč-
ní 16. 12. 2015 ve Slavnostním sále 
Grandhotelu Pupp. Vystoupí na něm 
Symfonický orchestr ZŠ a ZUŠ s diri-
gentem Milošem Bokem. V první části 
koncertu zazní jedn z nejkrásnějších 
symfonií evropské hudební literatury 
Symfonie h moll „Nedokončená“ D 
759 Franze Schuberta. Tato kompo-
zice je zvláštní ve své koncepci dvou 
hudebních vět, Schubert sice zanechal 
nedokončený náčrt věty třetí, Scherza, 
ale rozhodl se ho do symfonie nepoužít. 
Symfonie je někdy označována jako 
sedmá, někdy jako osmá, každopádně 
je mezi autorovými symfoniemi v po-
řadí předposlední. Ve druhé části kon-
certu si můžete vyslechnout Českou 
mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Tato 
skladba vznikla v roce 1796 na Rybův 
vlastní text, který vychází z liturgie tra-
diční mše, ale je zasazena do českého 
prostředí s pastorálním pojetím. Kom-
pozice se díky četným opisům rozší-
řila po celých Čechách, a protože se 
nedochoval původní rukopis, existuje 
dnes v různých instrumentálních úpra-
vách i v různých tóninách. Rybova mše 
„Hej, mistře“ zazní ve společném na-
studování s Karlovarským smíšeným 
sborem.  Začátek koncertu Symfonic-

kého orchestru ZŠ a ZUŠ je v 19.00.
Druhý koncert je hned o den pozdě-

ji, tedy 17. 12., a tím jsou Jazzové Vá-
noce v Karlovarském divadle. I tento 
koncert je nedílnou součástí vánočních 
oslav v naší škole a má mnoho svých 
příznivců. Režisér a autor celého pro-
jektu Milan Krajíc o koncertu napsal: 
„Jazzové Vánoce – to je již tradiční 
oslava křesťanských vánočních svátků 
v netradičním propojení doby adventní 
se soudobou multižánrovou kulturou. 
V režii účinkujících žáků a pedagogů 
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary v oborech: 
hudebním, tanečním a výtvarném do-
chází stále častěji k syntéze world mu-
sic s lidovou tradicí, a tak při poslechu 
českých barokních koled si přijdou na 
své i příznivci swingu, jazzu nebo roc-
ku“. Milan Krajíc si pozval do divadla 
i řadu kolegů z naší školy, s kterými 
rád spolupracuje, takže kromě Big-
bandu ZŠ a ZUŠ pod vedením Milana 
Krajíce, Miroslava Šoltézse, Jindřicha 
Volfa a Jana Vaculy účinkují i pěvec-
ké sbory pod vedením Mirky Lendě-
lové a Karolíny Kučerové, žáci taneč-
ních tříd Markéty Odvodyové a Pavly 
Šemberové, žáci pěvecké třídy Petry 
Brabencové a žáci výtvarné třídy Vla-
dimíra Hrebeňáka. Začátek koncertu je 
v 19.30.

Oba koncerty se konají s finanční 
podporou města Karlovy Vary.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Mgr. Karel Šimandl

Již po čtvrté se uskutečnila výměnná 
akce mezi naším pěveckým sborem 

Zvonek, Chlapeckým sborem a sbo-
rem z německého města Wiesbaden. 
Tentokrát jsme my hostili německé 
přátele. V sobotu 17. října přijelo pat-
náct dívek společně se sbormistrem 
Gerdem, jeho ženou Barbarou a kla-
víristkou a tlumočnicí v jedné osobě 
Petrou. Doprovodil je také maskot 
dívčího sboru fenka Hazel, která byla 
po celou dobu pobytu naprosto úžas-
ná. Program byl velmi nabitý a hned 
v neděli ráno nás čekal první koncert 
v kostele sv. Máří Magdalény, kde 
zpíval německý sbor při bohoslužbě. 
Následovala prohlídka našeho krás-
ného města a odpolední zkouška na 
hlavní koncert, který byl v pondělí 19. 
10. v Lázních III. Aby si naši hosté 
oddechli a šetřili hlasivky, připravili 
jsme pro ně prohlídku na zámku v Be-
čově s německou průvodkyní. Moc se 
jim zde líbilo a odnesli si odtud i pa-

mětní list. Vrcholem celého pobytu 
byl pondělní koncert, na který se naše 
děvčata a kluci společně s Němci při-
pravovali už celé dopoledne. Zpívaly 
se totiž společné písně a ty bylo třeba 
natrénovat. Koncert se povedl a všem 
se na tváři rozlil úsměv z další pove-
dené akce, která oba sbory zase trochu 
více spojila. Po koncertě následovalo 
občerstvení, které připravili rodiče 
našich žáků a patří jim za to veliké 
díky!!! Na závěrečné večeři jsme se 
dozvěděli, že sbormistr Gerd plánu-
je odchod do důchodu a chce zůstat 
pouze uměleckým vedoucím. Našel 
za sebe mladého náhradníka, který 
dívčí sbor povede dál. My si jen bu-
deme přát, aby touto změnou nedošlo 
k přerušení těchto výměnných pobytů, 
a s nadějí budeme očekávat pozvání 
od našich přátel k nim do Wiesbade-
nu.

Karolína Kučerová

koncerty v prosinci

návŠtěva z WiesBadenU

Velký soubor ZŠ a ZUŠ se nejen 
sluncem zpotil o prázdninách, 

čekala ho taneční vystoupení na fes-
tivalech, které patří mezi amatérskými 
scénami divadelního a tanečního světa 
mezi ty nejoblíbenější.

Hned na začátku srpna, v těch nej-
teplejších dnech, soubor vyjel repre-
zentovat taneční obor na Jiráskův 
Hronov – Celostátní mezidruhovou 
přehlídku amatérského divadla s me-
zinárodní účastí.

Tuto přehlídku soubor navštívil již 
v roce 2011 s choreografiemi Isabel 
a Chvilka pro ženy.

V letošním roce zde představil cho-
reografii já musím začít pomalu, 
abych mohla... choreografii, kterou 
navrhla k účasti programová rada ce-
lostátní přehlídky Tanec, tanec...

Nebylo a není snadné tančit a před-
stavit taneční um před činoherní scé-
nou, která je zvyklá na přesná pravidla 
a delší divadelní kusy. Jejich kritika je 
leckdy velmi přímočará...

Proto bylo pro nás velmi pozitivní 
slyšet z jejich úst kladné ohlasy na náš 
tanec – objevila se slova jako zaujetí, 
nasazení, interpretační zájem a ener-
gie...

Naše choreografie tedy i před diva-
delníky úspěšně obstála a my mohly 
spokojeně utřít pot z čela a vydat se na 
další festival, který se konal na konci 
srpna, v týdnu který byl ve znamení 
dešťových kapek a lijáků... a mělo se 
tančit venku!

Festival Siraex 2015- festival s me-
zinárodní účastí, průřez z toho, co se 
událo na velkých i malých tanečních 
scénách za uplynulou sezónu.

Večerní představení, která se kona-
la na jevištní scéně pod širým nebem, 
byla koncipována tak, aby zahrnula 
nejen profesionální scénu, ale také 
otevřela prostor a pohled na scénu 
amatérskou.

Představení, která probíhala v zá-
meckých prostorách v Klášterci nad 
Ohří od úterý do pátku, měla svá za-
měření. Zahájilo se úvodním veče-
rem, který představil osobité autory 
s vlastním nezaměnitelným výrazo-
vým slovníkem, večer následující pa-
třil studentům a absolventům Duncan 
Centre konzervatoř Praha a HAMU 
Praha.

Čtvrtek byl ve znamení neprofesi-
onálních souborů současného tance 
v ČR a pátek zakončil celý festival 

závěrečným GALA večerem.
Velký soubor ZŠ a ZUŠ s choreo-

grafií já musím začít pomalu, abych 
mohla... byl organizátory vybrán 
hned do programu úvodního večera, 
avšak pro nepřízeň počasí se muselo 
představení zrušit a bylo přesunuto do 
večera zvučných jmen jako je Václav 
Kuneš s 420 People a Pražský komor-
ní balet.

Byla to souhra náhod zatančit si 
vedle lidí, kteří jsou na té druhé „pro-
fi“ lodi a zároveň příjemná možnost 
ukázat, jak se pracuje na ZUŠ, kam až 
může velmi důstojně amatérský tanec 
dojít.

Dívky z Velkého souboru ZŠ a ZUŠ 
předvedly, že tančit umí a že se v ta-
nečním světě neztratí.

já musím začít pomalu, abych 
mohla...
Tančí: Nikola Nevšímalová, Kateřina 
Nevšímalová, Klára Malúšová, An-
drea Malúšová, Ema Kučerová a Kris-
týna Košlerová
hudba: Bohuslav Martinů
choreografie: Petra Blau a tanečnice

roztančené festivaly uprostřed léta
– Jiráskův Hronov, Siraex 2015 Klášterec nad Ohří

soutěže zUŠ
I v loňském roce probíhaly hudební soutěže ZUŠ, tentokrát ve hře na dechové 

nástroje a v sólovém zpěvu. Devět našich žáků se přes okresní a krajská kola 
dostalo až do ústředních kol soutěží, což je už sám o sobě velký úspěch. Naši 
žáci si ovšem i tam vedli velmi úspěšně a rád bych poděkoval nejen žákům, ale 
i jejich učitelům a korepetitorům.

Zde jsou výsledky umístění našich žáků v ústředních kolech soutěží:

viktorie Pilzová, zobc. fl., I. místo a zvláštní ocenění za interpretaci soudobé 
hudby (uč. Dušana Čamková)
adéla svobodová, př. fl., čestné uznání (uč. Dušana Čamková)
magdaléna Pitrová, zobc. fl., II. místo a zvláštní ocenění za interpretaci sou-
dobé hudby (uč. Petr Čamek)  
matěj rothbauer, saxofon, II. místo (uč. Milan Krajíc)
kristýna kanická, saxofon, II. místo (uč. Milan Krajíc)
veronika vaníčková, př. fl., čestné uznání (uč. Jarmila Štruncová)
denisa vajrychová, zpěv, II. místo (uč. Miroslava Lendělová)
karolína žišková, zpěv, II. místo (uč. Miroslava Lendělová)
lukáš Petr, trubka, čestné uznání (uč. Karel Roneš)

A úplně čerstvě máme i výsledky z celostátní pěvecké soutěže B. Martinů 
v Praze:
vojtěch Přiklopil - I. místo
Barbora Přiklopilová - čestné uznání
karolína kučerová - čestné uznání
(uč. Miroslava Lendělová)

Všem žákům moc gratulujeme!
Mgr. Karel Šimandl

vánoční sBorový čas

Také se vám zdá, že prázdniny 
skončily před pár dny, a Vánoce 

už pomalu klepou na dveře? Mně tedy 
ano. Je to asi tím, že jsme vánoční 
koledy a písně začali s našimi sbory 
nacvičovat již v říjnu. První svíčku na 
adventním věnci zapálíme již na konci 
listopadu a tím pro naše sbory začíná 
celá řada koncertů a vystoupení. 

Adventní čas svým prvním vystou-
pením zahájí sbor Rolnička. Zazpí-
vají v neděli 29. listopadu od 16.00 
v kostele sv. Anny v Sedleci. Těšit se 
můžete na pásmo zimních písní a ně-
kolik vánočních koled. Bude to vlast-
ně první vystoupení v novém složení 
tohoto sboru. Musím říci, že děti jsou 
velice šikovné, a tak věřím, že toto 
první společné zpívání bude úspěšné. 
K pravidelným vystoupením v tomto 
zimním čase patří Adventní koncert 
v Karlovarském divadle. Uskuteč-
ní se ve čtvrtek 3. prosince v 16.00 
hod. Oproti minulým letům na něm 
tentokrát vystoupí pouze Přípravný 
pěvecký sbor, Zvoneček a Rolnička. 

Na co se ale můžete i tento rok těšit, 
jsou krásné úpravy vánočních a zim-
ních písní, které nám pravidelně vy-
tváří pan učitel Jan Tumpach. Pokud 
chcete slyšet všechny sbory naší školy 
a ucítit opravdu tu pravou vůni Vánoc, 
přijďte se podívat na velký sborový 
koncert, který proběhne v pondělí 7. 
prosince v 17.17 v koncertním sále 
Lázní III. Těšit se můžete nejen na 
nádherné vánoční melodie, ale i na 
spoustu básní, vyprávění, legrace 
a samozřejmě i na vánoční cukroví. 
K dalším pravidelným akcím patří 
vystoupení na vánočních trzích. Tento 
rok zazpívá sbor Rolnička v pondě-
lí 14. 12. v 15.00 a ve středu 16. 12. 
v 15.00 Přípravný pěvecký sbor a sbor 
Zvoneček. Ve čtvrtek 17. 12. v 19.30 
vystoupí sbor Zvonek a Chlapecký 
sbor na Jazzových Vánocích v Kar-
lovarském divadle. V doprovodu 
školního bigbandu zazpívají několik 
písní, které ovšem oproti předchozím 
koncertům zazní  v netradiční úpravě. 
A poslední tečku za sborovými kon-

certy udělá sbor Zvoneček. Po loň-
ském úspěšném koncertu s Karlovar-
ským symfonickým orchestrem jsme 
byli opět přizváni ke spolupráci. 18. 
12. v 19.30 v hotelu Ambassador bude 
provedeno velké vánoční pásmo Lu-
boše Fišera, při kterém si i naše děti 
zazpívají několik částí.

Myslím, že koncertů nás čeká i ten-
to rok dost, proto jsme se je snažili 
poctivě rozdělit mezi jednotlivé sbory. 
Na tomto místě bych ráda požádala 
všechny rodiče, aby pilně vyžadovali 
od dětí lístečky s pokyny. A pokud by 
opravdu jen náhodou někdo lísteček 
ztratil(stává se to maximálně xkrát při 
každém vystoupení), podívejte se na 
prvním stupni do třetího patra. Je tam 
sborová nástěnka, na které visí veške-
ré informace.

Předem Vám všem přeji krásný ad-
ventní čas a budu se těšit na shledání 
během některého sborového koncertu. 

Mirka Lendělová

Náš sbor Zvoneček s dirigentem Martinem Lebelem



KDYBY BYLY PRÁZDNINY O MĚSÍC DELŠÍ... 

Jednoho krásného dne prodloužených prázdnin, kdy svítilo sluníčko, jsem byl doma a hrál na 
počítači. Hrál jsem svou oblíbenou hru Minecraft. Najednou jsem byl ve hře. Na serveru, kde se 
hrálo survival games. Bojoval jsem o přežití. Po chvíli se mi podařilo najít diameč a helmu. Vtom 
na mě zaútočil jeden z hráčů, terorista. Přemohl jsem ho a najednou jsem zase seděl na židli před 
počítačem. Oddychl jsem si, vypnul počítač a běžel ven s čivavou Karlem.

Miroslav Marek, 10 let

Kdybychom měli měsíc prázdnin navíc a měl jsem dost peněz, tak bych si koupil všechno lego city, 
odjel na chalupu a postavil si celé lego město. A pak kdybych si mohl vlézt do  vláčku a jezdit v něm 
až do konce prázdnin, z vlaku bych pozoroval, co se v mém městě děje. Viděl bych třeba, jak pes 
počůral hydrant a hned vedle začal hořet dům. Hasiči přijeli, ale nikdo na ten hydrant nechtěl sáh-
nout, nakonec přiletělo hasičské letadlo a to ten dům uhasilo. A pak se najednou objevila obří psí 
hlava a začala štěkat. Hrozilo, že město zboří. Radši jsem z vlaku vylezl a šel s naším kavkazanem 
na procházku do lesa, k našemu oblíbenému potůčku. Já  dělal cestu vodě, aby mohla téct a on si 
ráchal nohy ve vodě. Ale až se vrátíme, vlezu si zpět do svého vlaku.

Sebastien J. Kačer, 11 let

Užívala jsem si měsíc prodloužených prázdnin. Dnes jsem seděla u počítače a hrála hry. Najednou 
se objevila hra Útěk ze stáje. Zkusila jsem ji hrát a vtom se ocitla uvnitř hry. Po chvíli  jsem našla 
tři podkovy a doputovala k zavřeným dveřím. Otevřela jsem je a sebrala kladivo a kleště. Ty se 
budou určitě hodit, říkala jsem si. V peci jsem rozehřála podkovy, opracovala kladivem a pokra-
čovala v cestě. Náhle spadl meteorit, přímo přede mne a pod ním zasvítil klíč. Odemkla jsem s ním 
truhličku a v ní byl návod, jak koně proměnit v jednorožce. Postupovala jsem podle návodu a sku-
tečně, z koníka se stal jednorožec. Pak se objevila malá hvězdička a souhrou náhod jsem objevila 
semínka, ta jsem dala jednorožci a z toho se stal pegasus. Vyletěl se mnou až ke hvězdám a pak se 
snesl zpátky na louku.  V tu ránu jsem se objevila zase na židli u počítače. Byla jsem v šoku a šla 
radši ven. Nikomu jsem to neřekla. 

Štěpánka Bošková,  11 let

Byly prodloužené prázdniny, a tak jsme měli spoustu času něco podnikat. Jednou jsme jeli do Pra-
hy do Království železnic. Prohlížel jsem si, jak se vše v kolejišti pohybuje, nejen vlaky, ale i napří-
klad vrtulník, padá strom, nebo jezdí auta a autobusy. Viděl jsem tam i Karlovy Vary, kde probíhal 
filmový festival. Kéž bych byl tam někde poblíž, abych si to vše pořádně prohlédl, pomyslel jsem 
si. Najednou jsem byl v parním vlaku, který jel právě kolem. Jeli jsme kolem Ještědu, Karlštejna 
a dalších hradů a památek. Vtom vlak zastavil a já vystoupil. Byl jsem v Karlových Varech. Koupil 
jsem si v hudebninách svou vysněnou elektrickou kytaru Gibson Les Paul SG. A potom jsem po-
tkal bráchu a s ním našeho kamaráda Alexe. Domluvili jsme si v KV Aréně koncert. Přišlo asi pět 
tisíc lidí a my jsme vzali nástroje a vystoupili jsme. Hráli jsme do tří ráno. Pak šli všichni domů. 
Uklidil jsem do pouzdra kytaru a vyšel z Arény. A najednou jsem byl u budovy Království železnic 
a v ruce držel tu kytaru.

Jan Tolar, 10 let

Kdyby konečně ministerstvu školství došlo, že dva měsíce prázdnin je strašně málo a tři jsou lep-
ší, dělala bych přesně tohle. Jela bych do Anglie s lanem a páskou přes pusu, sedla bych si před 
London Eye a čekala. Čekala bych na tu největší kočičku na světě, na člověka, kterému nejvíc sluší 
košile, a na nejlepšího pianistu všech dob. Na Toma Odella. Jestli ho neznáte, tak si vykopejte díru 
a do ní s rozběhem skočte, protože bez něj jste nepoznali život. Z mého neustálého sledování tohoto 
britského klenotu vím, že kolem London Eye občas projde. A jak bych tam tak seděla a čekala, 
až by prošel, s největší pravděpodobností by mi to začalo lézt na mozek, ale to pomineme. V ten 
osudný den, co by tedy konečně šel kolem, bych čapla pásku přes pusu, lano a rychlostí světla ho 
svázala, zabalila do kufru a odvezla ho domů. Tam by mi až do skonání věků musel hrát na piáno.
Z toho vyplývá, že mi asi nevadí neopětovaná láska. Myslím, že půjdu radši skočit do tý díry.

Kamila Deylová, 13 let

Ve škole nám v červnu rozdali nějaké letáky. Stálo na nich: „Slož zkoušky a užij si o měsíc pro-
dloužené prázdniny s výzkumným týmem abnormálních úkazů na oceánu.“
Řekla jsem si, že za pokus nic nedám, a šla si ty testy vyzvednout. Byly tam otázky z matematiky, 
fyziky a přírodopisu. Součástí byl i psychologický rozbor mé osobnosti. Vzhledem k tomu, jak těž-
ké to bylo, jsem si nedělala velké naděje. Papíry jsem odeslala a čekala jsem. Za dva týdny přišel 
dopis. Přijali mě! 
Prvního září mě rodiče odvezli do Prahy. U autobusu se hemžila spousta natěšených dětí a doja-
tých rodičů. Mile vypadající paní si ode mne vzala certifikát: „Vítej u nás!“
Usmála jsem se na ni.
Nasedli jsme, autobus se rozjel a paní začala mluvit do mikrofonu: „ Rozdělíte se do pěti týmů, 
než dojedeme k moři. Budete zkoumat Bermudský trojúhelník a soutěžit o členství v P.R.A.C, což 
znamená paranormální aktivity. Vše, co uslyšíte, je přísně tajné a za vyzrazení hrozí vymazání 
paměti.“ Paní se znovu zářivě usmála: „Každá ze sedaček obsahuje soupis všeho důležitého, máte 
to i v záznamu na MP3. Obojí je teď vaše.“
Moje spolusedící aktivně zalovila v přihrádce. 
S ní a dalšími osmi lidmi jsme vytvořili tým. Rozuměli jsme si, takže super. Teď už to stačilo jen 
vyhrát. Rozdělili jsme si úlohy. Každý tým dostal svou jachtu a instruktora. 
Ten měsíc jsem si báječně užila. Sice nás málem sežral kraken, jachta potřebuje generálku a in-
struktor byl sežrán a zase vyplivnut, ale lepší program jsem si nemohla přát. A navíc mám teď se 
svým týmem členství v P.R.A.C.u.

Jana Přistoupilová, 14 let

Myslela jsem, že to budou normální prázdniny. Chodím do 9. třídy a chystám se na hereckou školu. 
Za odměnu za přijetí jsem jela do centra herectví... Californie. 
Začalo to naprosto normálně. 
Dorazili jsme tenkrát akorát na Letní slavnosti. Tatínek mě donutil, abych hrála na malém náměs-
tí, kde se odehrávalo dění.
Byl tam takový program pro turisty. Rodiče mě dotlačili k pódiu... O zbytek se postarali amatérští 
herci. Vtáhli mě na pódium a rychle zapojili do hry. Byla to hra o Trójském koni. Hrála jsem He-
lenu Trójskou. 
Rychle jsem se do děje vžila, ani jsem si nevšimla, že se rodiče bavili s mužem ve smokingu, doha-

dovali se a co chvíli se na mě podívali...
Představení skončilo. Uklonila jsem se a seběhla dolů k rodičům. 
„Peggy, tohle je pan ehm ehm...,“ pokoušela se představit mi moje mamka toho týpka. Zatím je to 
pan ehm...Hm!
„Jmenuju se Skyler. Richard Skyler,“ a z pana Ehm... Hmm byl rázem pan Skyler. Podala jsem mu 
ruku a stiskla.
„Těší mě, pane Skýýlere,“ snažila jsem se to jméno správně vyslovit. Pousmál se nad mým poku-
sem, ale hned zvážněl. 
„Na letních slavnostech se často objevují mladí nadaní herci. Tentokrát jsi nás zaujala ty, Peggy. 
Můžeme ti nabídnout měsíční stipendium na akademii herectví, pokud rodiče svolí...“
Nadšeně jsem přikyvovala, taťka se tvářil nerozhodně a mamka mě jen objala...

Markéta Eszéniová, 14 let

Letos začaly prázdniny už v červnu. Oznámili nám to jenom dva týdny předem, protože se rozbilo 
vodovodní potrubí. Takže střední dokončíme až někdy začátkem září. Vůbec netuším, jak pak 
odmaturuju, protože za ty tři měsíce všechno zapomenu. Ale to budu řešit až koncem srpna. Teď 
mě zajímá akorát to, jestli jsem si sbalila všechno, co budu následující dva týdny potřebovat. Jedu 
totiž s tetou do Tokia. Jako manažerka firmy v Americe tam má cestu, a protože ví, že můj největší 
sen je navštívit Japonsko, rozhodla se vzít mě s sebou. Cestou z Japonska se stavíme na dva dny 
v Thajsku, kde pak nasedneme na letadlo a vrátíme se do Česka. Tady strávím týden s kámoškami 
a prožiju pár typicky prázdninových dní. Spát do odpoledne a pak koukat do rána v posteli na fil-
my. Potom poletím ještě s tetou na měsíc do Los Angeles, kde teta žije a pracuje. Má prý obrovskou 
vilu, která bude celá moje, protože teta bude hodně v práci. Budou to luxusní prázdniny!
Ze snění mě vytrhl hlasitý zvonek. Teta je tady. Rychle jsem zkontrolovala své tři kufry a rozeběhla 
se ze schodů přivítat ji. Běžela jsem rychle a nevšimla si autíčka, které na schodech nechal brá-
cha. Uklouzla jsem a dolů se dokutálela. Hned jsem věděla, že něco není v pořádku s mojí pravou 
nohou. Pokusila jsem se vstát, ale prostě to nešlo.
Odvezli mě do nemocnice s dvakrát zlomenou nohou. Prý tam musím zůstat ještě minimálně dva 
týdny a potom na to dlouho nesmím došlápnout. Takže všechny plány jsou v háji.

Kateřina Kardošová, 13 let

Myslím, že by se nenašlo dítě, které by si nepřálo o měsíc delší prázdniny. I když by se mi potom 
hodně špatně vracelo do školy a už vůbec bych si v říjnu z učení nic nepamatovala, tak bych měsíc 
odpočinku navíc brala všemi deseti. 
Zůstala bych v Austrálii, kde jsem trávila poslední prázdniny studiem. V tom měsíci navíc bych 
se snažila co nejvíce ji procestovat a přizpůsobit se co nejvíce australskému životu, který je tak 
odlišný od toho našeho, českého. Australané žijí mnohem zdravěji než my Středoevropané, snažila 
bych se v tomto směru také změnit, pomohl by i čerstvý oceánský vzduch. 
Cestování by mohlo být moje druhé jméno, a tak bych se vydala i do jiných částí Austrálie, než je 
Sydney, určitě bych nějaký čas pobyla i v mém oblíbeném Gold Coastu.
Po tomto dobrodružství a čase stráveném ve škole bych odcestovala na jednu z australských fa-
rem, kde bych jen sbírala pomeranče a citrony a trávila celé dny venku spolu se zvířaty. 
Do českého neusměvavého temného světa by se mi nejspíš vracelo špatně, ale riskla bych to. Stálo 
by to určitě za to. 

Annie Nathalie Tranta, 14 let

Právě se nám prodloužili prázdniny o měsíc a to znamená velké plány. První týden bych strávila 
na dovolené s rodinou, nejspíš v Itálii. Objednali bychom si malou dřevěnou chatku u moře, se 
skleněnými dveřmi, abychom na moře stále viděli. Jíst bychom chodili do pětihvězdičkové restau-
race s nejlepší pizzou, špagetami, tiramisu a zmrzlinou. Navštívili bychom nejslavnější a nejzají-
mavější památky. Vraceli bychom se letadlem první třídou. 
Další týden bych vynalezla stroj, díky kterému by se daly ovládat a zaznamenávat sny. Díky tomu 
bych chodila spát i o několik hodin dříve, než obvykle, abych si to užila. 
Následující týden bych strávila volně a dělala si, co bych chtěla. Například koukání na filmy s ka-
marádkou, sledování videí do dvou ráno, čtení hororových příběhů. 
Poslední týden bych vyhledala největší vědce světa, aby vynalezli stroj, který umožní naučit se 
všechno najednou. Pak by škola byla hned jednodušší, a pokud by se to povedlo, měla bych pak 
vlastně nekonečné prázdniny...

Kristýna Hluchá, 14 let

Prázdniny o měsíc delší?
Letěla bych do Austrálie. Vždycky jsem se tam chtěla podívat, a když by to mělo být na celý měsíc... 
Skvělá příležitost!
Letěla bych do Perthu, protože ten je relativně nejblíž oblasti, kterou bych chtěla navštívit.  Nějaký 
čas bych pobyla ve městě, abych si ho prohlédla, a pak bych jela na výlet na Uluru. Tuhle skálu 
uprostřed ničeho jsem vždycky chtěla vidět. Líbily se mi filmy, kde byla ukázaná v západu slunce, 
a chtěla bych to vidět naživo. U Uluru bych byla přes den a pak i přes noc, abych jí viděla při zá-
padu. Tady bych za tmy mohla zažít i nějaké to dobrodružství, o tomto místě kolují různé historky, 
co se tu v noci může stát. Ráno bych se vrátila do Perthu. Pokud by mi zbyl ještě nějaký čas, jela 
bych do města Northam, kde bych si prohlédla zdejší zajímavosti. Pak bych se asi musela vrátit 
domů, ale tohle všechno by byl určitě úžasný zážitek!

Štěpánka Smržová, 15 let

A jak byste s měsícem prázdnin naložili vy, kdybyste nemuseli řešit prostředky a bylo to jen na vás?

www.zsazus.cz
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Lektoři taneční dílny: Lea Švejdová, Marta Trpišovská, Honza Malík, Michal Záhora
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Choreografie: 
OKAMŽIK PROMĚN
Choreografie: Michal Záhora
Hudba: František Nedvěd
Tančí: Barbora Červinková, Karolína Husáková, Kristýna Košlerová, Ema Kučerová, Klára 
Malúšová, Andrea Malúšová, Štěpánka Mancová nebo Petra Blau, Nikola Nevšímalová, Kateřina 
Nevšímalová

100 + 1 ŽENA
Choreografie: Lea Švejdová, Marta Trpišovská
Hudba: Tomáš Procházka
Tančí: Lucie Gurbanová, Kateřina Jindrová, Lenka Jíšová, Pavla Nováková, Klára Soukupová

Petra Blau
Když nás na konci loňského školního roku oslovil profesionální soubor Nanohach ke vzájemné 

spolupráci podílet se na projektu Dialogy a jako interprety si následně vybral tanečnice z Velkého 
souboru ZŠ a ZUŠ, byla jsem mile překvapena a poctěna... pro nás hlasitá obrovská výzva, zkuše-
nost a příležitost … a určitě i splněný sen.

A ten sen se podařil zrealizovat! Představení, která vznikla, byla uvedena od září do listopadu 
2015 (Pardubice, Praha, Plzeň, Karlovy Vary a opět Praha).

Když se poohlédnu zpět a vrátím se na začátek celého tvůrčího procesu a všeho dění kolem Dia-
logů, musím jen spokojeně a radostně říct, že to byla velmi obohacující, inspirativní a hodnotná 
spolupráce a zároveň cenné tvůrčí setkávání.

Bylo to setkávání se s profesí, se stylem, se způsobem práce, s druhem přístupu k práci, ote-
vření nového prostoru, kam dál, jak k tomu přistupovat. A pak propojenost. Diváci stále rozlišují 
profesionální – amatérský. A tady jsem cítila velikou sílu v tom profesním propojení bez potřeby 
rozlišovat.

V celém tvůrčím procesu jsem nebyla sama, spolu s dívkami z Velkého souboru ZŠ a ZUŠ jsme 
sdílely společnou cestu. Také ony sepsaly své dojmy a postřehy a odpověděly na pár otázek, ze-
jména:

1. Co pro mě Dialogy znamenaly
2. Co mi Dialogy přinesly
3. Co mi Dialogy vracejí zpět
4. Smysl Dialogů 
+ něco navíc

Nikola Nevšímalová
1. Na otázku, co pro mě Dialogy znamenaly, asi nemám odpověď, která by byla jasná a jedno-

značná. Bylo to x hodin zábavy, x hodin tréninků, unavených svalů. Potom to ale byla především 
výzva podílet se na něčem, co jsme dosud nemohly s holkami zažít. Bylo to něco, do čeho jsme byly 
všechny zainteresované tak nějak jinak, než jsme byly doteď zvyklé. Dialogy pro mě znamenaly 
i výzvu. Jak se popasujeme/ popasuji s přístupem jiných choreografů a tanečníků, jak zodpovědně 
k tomu všemu přistoupíme. 

2. Co mi Dialogy přinesly? Spoustu nové inspirace. Spousty nových zážitků. Poznala jsem nová 
místa, kde se dá tančit. Poznala jsem jinou práci s vytvářením choreografie. Poznala jsem novou 
práci s děním „na place“. Přinesly mi vlastně i poznání sebe a holek, se kterými tančím. Přinesly 
mi i nový způsob, jak pracovat se svými pohyby nebo vlastně i svým přemýšlením. 

3. Smysl Dialogů jsem já sama viděla nejspíš v tom, že napříč městy se sešli lidé, které zajímala 
jedna společná věc. Tancovali jsme spolu, mluvili jsme spolu o tancování, sdíleli jsme společně 
představení (někdo jako performer, někdo jako divák), mohli jsme společně vidět různé taneční 
filmy, ke kterým bychom se normálně nejspíš také nedostali. Myslím si, že Dialogy na mě jako na 
přímého účastníka projektu a na tanečnici zapůsobily hlavně po té stránce taneční, kdy jsem moh-
la čerpat od jiných lidí, mohla jsem nabírat zkušenosti a inspiraci. Věřím ale, že myšlenka Dialo-
gů, byl právě ten dialog. Nejenom taneční, ale i nějak k zamyšlení, posunutí dál, možná pro někoho 
přinesly i rozšíření obzorů v jistém slova smyslu, který mohl být pro každého v něčem jiném. 

4. Z Dialogů se mi vrací zpět to, co jsem do nich vložila. Při každém představení se mi vrací zpět 
síla, kterou jsem vypustila při trénincích. Při každém představení se mi vrací zpět energie, kterou 
do toho vkládám. Vždycky před začátkem představení si vzpomenu, jak jsme všichni společně 
začínali. Byla to jenom idea, nějaká vzdálená vize a možná i modla spolupracovat s někým jiným, 
s tanečníky NANOHACH. A teď, když stojíme připravené v prostoru a na začátku představení 
„diskofilně“ děláme, že něco děláme, je to tady. Všechno, co se zdálo tak daleko, už je vlastně teď 
skoro za námi. Každé představení mi vrací a připomíná to, že se někde začít musí a že jsme ušly 
s děvčaty velký kus cesty a teď jsem tam, kde jsme. Součástí tanečního představení, které se líbí 
našim nejbližším, a my v něm máme každá něco osobního. A proto jsou Dialogy i pro nás samotné 
něčím osobním. A to osobní kouzlo nám každou vteřinou vrací Dialogy zpět. 

Andrea Malúšová
Jaký měly pro nás smysl? Smyslem určitě bylo, zkusit něco jiného, nového. Vyzkoušet si, jaké to 

je, pracovat s profesionálním tanečníkem a ukázat náš závěr v několika krajích, ne jen domácímu 
publiku. 

Co pro nás znamenají? Pro mě osobně znamenají novou zkušenost a také to, jak může vypadat 
profese tanečníka. Znamenají pro mne také schopnost spolupracovat s ostatními děvčaty, se kte-
rými jsme se na sebe skvěle napojily, a myslím, že jsme díky tomu ještě víc sehrané. 

Co nám přinesly? Přinesly mi určitě spoustu nového materiálu pro mé budoucí tancování, 
a také schopnost tvořit za pochodu. Největší díky patři samozřejmě Michalovi, který s námi měl 
trpělivost a nevzdával to. Doufám, že i jemu práce s námi přinesla novou zkušenost. 

Co nám vracejí zpět? Dlouho jsem přemýšlela, co bych na tohle odpověděla, jelikož je to v celku 
nová věc. Určitě ta naše dřina stála za ten krásný potlesk od diváků, který nám dopřávají po kaž-
dém vystoupení. Určitě na tenhle projekt nikdy nezapomenu, bylo to pro mne vlastně první takhle 
dlouhé vystoupení a určitě jsem šťastná, že jsem mohla být jeho součástí.

+ něco navíc: Navíc bych chtěla znovu moc poděkovat našemu lektorovi Michalovi, který se 

s celou situací popral na výbornou. Skvěle se s ním spolupracovalo a naše tréninky, ač byly velmi 
náročné, jsem si užívala do poslední kapky.

Karolína Husáková
Jaký měly pro nás smysl?  I přesto, že se mezi sebou velmi dobře známe, tak nás tenhle projekt 

přiblížil k sobě ještě víc.
Co pro nás znamenají? Znamenají pro mě skvělý výsledek za odtančené hodiny v tanečním sále 

a je to důkaz toho, že ta práce opravdu stála za to.
Co nám přinesly? Určitě nám přinesly novou zkušenost, práce s jiným učitelem, než na kterého 

jsme zvyklé. Mně se moc líbilo, že paní učitelka Blau tancovala vystoupení s námi.
Co nám vracejí zpět? Celá práce vedla k ucelení kolektivu, na trénincích byla vždy příjemná 

atmosféra, takže se mi tam moc dobře pracovalo.

Kateřina Nevšímalová
Dialogy pro mě byly skvělou novou zkušeností. Poznala jsem nový způsob tvorby, nové lidi. 

Také semináře, které jsme mívaly před každým vystoupením, mi hodně daly, bylo pěkné spolu-
pracovat s Notou Plzeň a s jejími choreografkami. Zjistila jsem, že každý má svůj vlastní styl a že 
každý trénink probíhá trochu jinak. Ale především mé největší díky patří panu Michalu Záhoro-
vi. Dokázal za tak krátkou chvíli zaprvé sestavit překrásné silné představení a zadruhé upevnit 
tím soudržnost našeho souboru. Tréninky nebyly jednoduché a vyžadovaly nejen tělesnou, ale 
i psychickou připravenost a hlavně důvěru. A tu jsme mezi sebou za těch pár tréninků, co jsme 
absolvovaly, dokázaly vybudovat. Ukázal nám, jak se navzájem vnímat, jak se na sebe napojit, a to 
je velice důležité. Je to něco, co nám pomůže posunout se dál. Kdyby se naskytla možnost, určitě 
bych do toho šla znovu a byla bych ráda, kdybychom tentokrát měly jedno společné představení 
i s Notou, protože spolupráce s nimi je velice příjemná.

Klára Malúšová
Jaký měly pro nás smysl? Ze začátku byly hlavně velkou motivací. Chtěly jsme zkusit něco 

nového, poznat výborné tanečníky, dostat se na nová místa a zjistit, co v nás opravdu je. To vše 
se, myslím, povedlo.

Co pro nás znamenají? Nevím, jestli můžu mluvit za děvčata, ale pro mě každopádně každé 
další představení znamená novou výzvu. Pokaždé se chci vyhecovat k lepším výkonům, a i když se 
to ne vždy povede, snažím se si najít nový a nový smysl. Také nesmím zapomenout na krásné chvíle  
s úžasnými lidmi a poznávání nových a nových tváří. Co nám přinesly? Rozhodně hodně dřiny, 
propocených triček a občas i nějakou tu slzičku. Nejdůležitější jsou však nové zkušenosti. Dostaly 
jsme se na krásná, pro tanečníky rozhodně atraktivní místa, o kterých já jsem osobně neměla ani 
tušení. Co nám vracejí zpět? Dostává se nám nové inspirace a nad tu už je tu snad jen potlesk 
a většinou snad spokojený pohled diváků.

+něco navíc: Rozhodně bych chtěla poděkovat skupině NANOHACH za to, že si ke spolupráci 
vybrali právě nás a nejvíc tedy Michalu Záhorovi za jeho bezednou trpělivost. Byl nám velkou 
oporou a i přes naše protesty nás donutil se odvázat a najít v sobě i to, co tam snad nikdy nebylo. 
Snad někdy proběhne další taková spolupráce.

Ema Kučerová
Co pro mě znamenají: Dialogy pro mě znamenají opravdu moc. Je to pro mě veliká pocta do-

stat se do rukou opravdu výborných tanečníků a spolupracovat s nimi téměř cely půlrok. Byla to 
obrovská šance a já jsem převelice ráda, že jsem ji nepromrhala.

Co mi přinesly: Přinesly mi nová poznání, nové zkušenosti. Díky Dialogům jsem si zatancovala 
v různých prostředích, což se mi líbilo. Také jsem ráda za to, že jsme se poznaly s plzeňským sou-
borem NOTA a zatančily si společně na workshopech. 

Jaký pro nás měly smysl: Já vlastně ani nevím. Nějak jsem si ještě pořádně neuvědomila vznik 
Dialogů. Velkým smysl pro mě měly workshopy a tréninky s Michalem Záhorou, ve kterých jsem 
si rozšířila své taneční obzory.

Co nám vracejí zpět: Jak už jsem se zmínila, tak jsem se tanečně rozvinula a poznala nové ta-
nečníky. Dialogy jsou moc super. Ráda bych si zas někdy něco takového zkusila.

+ něco navíc: S panem Záhorou mě to tvoření a tancování bavilo, ale ráda bych si příště vy-
zkoušela být pod vedením dvou choreografů.

Moc se mi líbily tvořivé workshopy a promítání tanečních filmů. 

Kristýna Košlerová
Jaký pro mě měly Dialogy smysl? Každá víme, že je to o nás, o našich pocitech a příbězích, a to 

je pro mě moc důležité. Co pro mě znamenají? Dialogy pro mě znamenají něco nového.
Co mi přinesly? Daly mi možnost se naučit novým věcem, poznat nové lidi, jinou hudbu a po-

znat různé nové formy tance, které jsme mohly jak tančit, tak i vidět v tanečních filmech.
 Co nám vracejí zpět? Určitě je to dobrý pocit z udělané práce. 

Barbora Červinková
Dialogy pro mě znamenaly čas velice kvalitně strávený s příjemnými lidmi a s mou oblíbenou 

činností – tancem. Jsem vděčná za to, že jsem se mohla zúčastnit, tvorba souboru Nanohach se mi 
velmi líbí. Již nějakou dobu se tanci nevěnuji a díky tomuto projektu jsem se s ním mohla znovu 
setkat, v tom já osobně vidím největší přínos. 

Co mi Dialogy přinesly? - Nové poznatky v oblasti tance, jakým způsobem vznikají některé po-
hyby a jakým způsobem se dá vytvořit choreografie. Neučily jsme se kroky, variace, choreografii 
jsme, spolu s naším choreografem, vytvořily všechny dohromady, v tom vidím obrovskou sílu a vý-
hodu. Během workshopů konaných v rámci projektu jsem poznala spoustu fajn lidí a prohloubila 
vztahy uvnitř našeho tanečního souboru.  

Jaký měly Dialogy smysl pro nás, pro mě? - Smysl vidím v různorodém spojení nejrůznějších 
tanečníků, nejrůznějších míst jako je Alta, Divadlo 29 a další. Zážitek z Dialogů je velmi silný 
a budu na něj moc ráda vzpomínat. 

Co nám vracejí zpět? - Každému sobotnímu vystoupení předchází několik činností – workshop 
a promítání krátkých tematických videí. Workshopy jsem si užívala, pracovaly jsme během nich 
s ostatními členy souboru Nanohach. Videa mi ukázaly tanec z jiného úhlu, jinýma očima. Celý 
den byl naplněný úžasným programem, zbývalo jen pořádně si ho užít a nasávat báječnou atmo-
sféru všude kolem.

Projekt Dialogy finančně podpořilo i město Karlovy Vary.

                                                              skupina tanečního divadla  &  zapsaný spolek > Na Zámyšli 26/4, 
150 00 - Praha 5, Košíře, IČ: 26681528 T.:+420 732 271 309, 

@: honza.malik@seznam.cz, www.nanohach.cz



ÚsPěch tanečního soUBorU
v jaBlonci nad nisoU

jablonec nad nisou tanec, tanec 2015
29. 10. -01. 11. 2015

celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých

Již po třinácté se v Jablonci nad Nisou uskutečnila ve dnech od 29.10. – 
01.11.15 celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých Tanec, 

tanec 2015 a opět jsme mohli prožít čtyři dny plné pohybu, tance, hudby a vzá-
jemné inspirace.
V letošním roce byla přehlídka koncipována do obsahových bloků, které kon-
kretizovaly tanec jako:
Tanec v semináři – semináře a dílny pro účastníky přehlídky
Tanec rozborový – setkání vedoucích tanečních skupin a odborné poroty
Tanec v přehlídce – večerní programové bloky přehlídkových choreografií
Tanec ve fotografii – vernisáž výstavy fotografií Ivo Mičkala
Prolog: Tanec v městských lázních – oficiální zahájení přehlídky inspirativním 
představením  Oněgin byl Rusák  (Taneční a pohybové studio Magdaléna Rych-
nov u Jablonce nad Nisou) 
Epilog: Tanec v městských lázních – Hmatatelná křehkost (TS ZUŠ Klapko-
va Praha) choreografie, která vznikla na základě rezidenčního pobytu souboru 
v Jablonci nad Nisou

Také letos byla přehlídka rozdělena do dvou přehlídkových večerů, ve kte-
rých se představilo celkem 16 choreografií z celé ČR.
Z našeho kraje taneční scénu v Jablonci roztančily choreografie
 „já musím začít pomalu, abych mohla...“ Velký soubor ZŠ a ZUŠ K. Vary
 choreografie: Petra Blau a tanečnice, hudba: Bohuslav Martinů
 
„Pieta“ ZŠ a ZUŠ K. Vary
choreografie: tanečnice pod vedením Pavly Šemberové, hudba: Alessandro 
Stradella

Hlavními mezinárodními hosty letošní přehlídky byli tanečníci z Belgie, kte-
ří zahájili páteční přehlídkový večer s choreografií „Utopia“ a taneční soubor 
z Chorvatska, který se ujal zahájení večera následujícího a představil choreo-
grafii 44 Daybreak/ 44 Úsvitů.

velký soubor zŠ a zUŠ slavil v jablonci veliký úspěch, odborná porota 
choreografii „já musím začít pomalu, abych mohla...“ nominovala na ta-
neční festival do Belgie. tam by měly dívky odjet v březnu 2016.

Velká gratulace!
Díky patří všem tanečnicím!                                                                                                                  

Petra Blau                                               

Náše taneční soubory



Fotografie z velkolepého projektu Jinoznění, na kterém se podílely všechny čtyři obory základní umělecké školy.
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