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Nový školNí rok

Projekt eU – „šabloNy II“

Nový školní rok jsme zahájili se 
460 žáky v základní škole a 1171 
žáky v základní umělecké škole. Po-
díl žáků s rozšířenou výukou hudeb-
ní, výtvarné či taneční výchovy v zá-
kladní škole mírně stoupl na 66,74%, 
což je nejvyšší hodnota od roku 2010. 
Meziroční pohyb je však velmi malý 
a lze tvrdit, že v současné době je ten-
to podíl poměrně stabilní a odpovídá 
přibližně 2/3 dětí s rozšířenou výukou 
a 1/3 dětí bez zaměření. V ZUŠ je 
celkový počet žáků poměrně stabilní 
(před rokem 1170 žáků, před dvěma 
1162), mírný růst v posledních letech 
vykazuje hudební obor, nejméně ob-
sazený je literárně-dramatický obor. 
Počet žáků v ZUŠ se blíží maximál-
nímu povolenému stavu (1350 žáků 
– tedy současná naplněnost je téměř 
87%). Perspektivu růstu má zejména 
literárně-dramatický obor, v menší 
míře i obory ostatní. Vše je ovšem 
závislé na získání dalších prostor pro 
výuku v podkroví 2. stupně. Realizace 
tohoto projektu je ale již dlouhá léta 

odkládána vzhledem ke špatné finanč-
ní kondici města Karlovy Vary. Přesto 
věřím, že se rekonstrukce těchto pro-
stor v dohledné době dočkáme.

Tak jako každý rok, s velkými oče-
káváními nastupují v září do školy 
především ti žáci, kteří ji na konci 
roku definitivně opustí. I za ně dou-
fám, že se jim bude dařit tak, jako je-
jich předchůdcům. V uplynulém škol-
ním roce z 56 deváťáků 49 nastoupilo 
do studijních oborů (tj. 87,5%), z toho 
15 na gymnázia (26,8%), 7 na umě-
lecké školy a 2 na soukromé školy. 
Myslím, že je to dobrou vizitkou jak 
dětí samotných, tak i jejich učitelů, 
kteří je připravovali. Kromě deváťáků 
ještě jedna velká skupina dětí školu 
v červnu opustila – na víceleté gym-
názium odešlo po pátém ročníku 13 
žáků ze 14 přihlášených. I když mne 
i toto číslo těší, příliš velkou radost 
z něj nemám. Jen obtížně se nám 
totiž daří nahradit jejich odchod no-
vými žáky v šestém ročníku. Přitom 
obnovujeme i třídní kolektivy, neboť 

ty se odchodem „tahounů“ poměrně 
značně proměňují. Využíváme k tomu 
i adaptačního výjezdu šesťáků na za-
čátku školního roku (o něm na jiném 
místě).

Zatímco někteří žáci se už s námi 
budou pomalu loučit, jiní právě zahá-
jili školní docházku. Do dvou prvních 
tříd nám nastoupilo 52 žáků z 60 pů-
vodně přijatých. Je to více než v pře-
dešlých dvou letech a já jsem velmi 
rád, že si tolik rodičů zvolilo pro své 
dítě právě naši školu, ale… Vím, že 
rodič má právo vybrat si školu podle 
svého uvážení. Přesto mne mrzí, že si 
nakonec 8 rodičů pro své dítě zvoli-
lo jinou školu, než na kterou bylo ve 
správním řízení přijato. Mrzí to vzhle-
dem k tomu, že jsme 20 dětí museli 
z kapacitních důvodů po zápisech od-
mítnout, a přitom volné místo bloko-
valo dítě, které nakonec nenastoupilo. 
Nezbývá než doufat, že těchto případů 
bude do budoucna jenom ubývat.

Mgr. B. Svoboda

SPOLEČNÉ  VZDĚLÁVÁNÍ

VStřÍc DiVaDLu

Společné vzdělávání dětí, žáků 
a studentů v rámci hlavního vzdělá-
vacího proudu je již běžnou součástí 
každodenního života ve školách. Také 
v naší škole se vzdělávají žáci s poru-
chami učení nebo chování společně se 
žáky z odlišného kulturního prostředí 
a běžnou populací. Velkou pomocí je 
asistent pedagoga, který vždy v dané 
třídě pomáhá vyučujícím s přípravou 
speciálních pomůcek i s výukou.

Pro úspěšné zvládnutí učiva je dů-
ležitá včasná diagnostika a vhodně 
zvolená podpůrná opatření. Proto 
velmi úzce spolupracujeme s PPP (pe-
dagogicko - psychologická poradna). 

I tento rok pokračuje projekt, který 
jsme pojmenovali „Vstříc divadlu“. 
Hlavní myšlenkou je setkávání s dět-
mi i mimo školu a společné poznávání 
krásy hudby a divadla. Dělá mi radost, 
že o vybraná divadelní představení je 
stále vysoký zájem. Snažíme se pravi-
delně střídat různé druhy představení. 
Shlédli jsme nejen klasickou činohru, 
ale také jazzové koncerty, operu, ba-
let i muzikál. V tomto školním roce se 
nám podařilo navštívit již tři předsta-
vení. A musím říci, že všechna stála za 
to. Ať už koncert skupiny 4tet, cirkus 
CirkLaPutyka nebo jazzový koncert 
v rámci Jazzového festivalu.

Do školy přichází z poradny speciální 
pedagog i psycholožka a po dohodě 
s rodiči testují žáky s podezřením na 
poruchy učení. Poskytují také kon-
zultace učitelům a sledují integrované 
žáky i při vyučování. Pozornost také 
věnujeme žákům cizinců, u kterých se 
provádí testy za asistence tlumočníka. 

Velmi důležitá je spolupráce rodiny 
se školou a vzájemná důvěra. Konzul-
tace vyučujících s rodiči a pravidelné 
sledování prospěchu a chování žáka 
může přispět k jeho úspěšnému vzdě-
lávání.

Mgr. Ladislava Matoušková
školní speciální pedagog

Připomínám, že na vybraná před-
stavení se mnou může jít dítě za cenu 
50 kč v doprovodu jednoho dospělého 
za 100 kč. Nabídku představení posí-
lám vždy na začátku měsíce každému 
učiteli ZŠ a ZUŠ, všem žákům pěvec-
kých sborů a také vyvěšuji na 2. stup-
ni v 1. patře. 

A na co se můžete těšit v dalších 
měsících? V listopadu to bude muzi-
kálový thriller Sweeney Todd v podá-
ní Divadla J. K. Tyla v Plzni (24.11) 
a v prosinci koncert přední české 
sopranistky Evy Urbanové (6.12). Při-
dejte se k nám.

Mgr. M. Lendělová

Škola je zapojena do projektu „Podpora vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary“, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014166

Naše škola se zapojila do projektu 
Šablony II, který je spolufinancován 
Evropskou unií. Název projektu pro 
naši školu je Podpora vzdělávání v ZŠ 
a ZUŠ Karlovy Vary a jeho cíle jsou: 
Zlepšení kvality vzdělávání a výsled-
ků žáků v klíčových kompetencích; 
Rovný přístup ke kvalitnímu před-
školnímu, primárnímu a sekundární-
mu vzdělávání; Investice do vzdělává-
ní, dovedností a celoživotního učení.

Na rozdíl od projektu Šablony I pro-
bíhajícího v minulých letech, do kte-
rého byla zapojena jen základní škola, 
jsou do projektu Šablony II zapojeny 
oba stupně základní školy, základní 
umělecká škola i školní družina. 

Projekt Šablony II probíhá v naší 
škole od září 2019 do srpna 2021. Jeho 
smyslem je finančně podpořit různé 
školní aktivity. Ať už ty stávající, kte-
ré doposud nemohly být z administra-
tivních důvodů financovány a učitelé 
je realizovali v podstatě z dobré vůle, 
nebo další nové aktivity.

Název “Šablony” napovídá o sys-
tému, kterým si škola vybírá aktivity, 
jež budou následně finančně podpoře-

ny. Každá sekce školy (ZŠ, ZUŠ, ŠD) 
má tedy k dispozici danou nabídku 
aktivit = šablon, z kterých si může 
vybírat. 

Cílovou skupinou projektu jsou 
hlavně žáci školy, kterým se zkvalit-
ní nebo rozšíří nabídka výukových 
aktivit, ale i jejich rodiče, kteří se 
například mohou zúčastnit tzv. komu-
nitně osvětových setkávání. Ta si lze 
představit jako setkání žáků určitého 
zaměření (např. hra na violoncello) 
a jejich rodičů s učitelem a také ještě 
dalším odborníkem z oboru, například 
koncertním mistrem. Další aktivity, 
které si pedagogové naší školy z na-
bídky vybrali, jsou: Školní kluby jazy-
kové, badatelské, klub zábavné logiky 
a deskových her a klub občanského 
vzdělávání a demokratického myšlení, 
doučování žáků, financování speciál-
ního pedagoga, vzájemná spolupráce 
pedagogů určitých předmětů, sdílení 
zkušeností pedagogů z různých škol, 
tandemová výuka (dva učitelé v hodi-
ně), projektové dny ve škole i mimo 
školu, další vzdělávání pedagogů 
(vzdělávací kurzy a semináře) a pod-

pora vzdělávání s pomocí ICT.
Nesmím zapomenout zmínit nové 

technické vybavení, které škola za 
prostředky získané z projektu pořídi-
la. Jedná se zejména o 40 notebooků 
určených pro žáky. Polovina strojů 
poputuje na první a polovina na dru-
hý stupeň ZŠ. Počítače budou využí-
vané i v ZUŠ, konkrétně ve výtvarné 
výchově. Podmínkou pořízení počí-
tačů bylo, aby žáci s touto technikou 
aktivně pracovali určitý počet hodin. 
Nové počítače je však možné využít 
i v kterýchkoli jiných hodinách. Bu-
dou k dispozici ve formě tzv. mobilní 
učebny, tedy budou připravené v ka-
binetě ve speciálním vozíku, který 
lze operativně přemístit do libovolné 
učebny.

Velkou výhodou projektu Šablony 
II je koncepce jeho financování. Po 
profinancování personálních i materi-
álních nákladů spojených s výše uve-
denými aktivitami bude možné zbylé 
prostředky využít volně, například na 
nákup dalšího vybavení, které už ale 
nemusí souviset s aktivitami danými 
projektem.

Mgr. Jan Tumpach
spolukoordinátor projektu



LYŽÁK – BOŽÁK
aNEB LYŽařSKý VýchOVNĚ VýcViKOVý KurZ 2020

VýLEt DO NĚmEcKÉhO mĚSta

NOrimBErK

O KOm? O ČEm? O VšEm.
O VšEm? OVšEmŽE O VšEm :)

šKOLNÍ DruŽiNa

VYBĚhEj šKOLu!

PřEDmĚtOVÉ SOutĚŽE
Na VYššÍm StuPNi

aDaPtaČNÍ VýjEZD 6. třÍD

DĚti Na 
karlovarskU 

objevIly 
šÍLENOu ZÁBaVu

Základní škola a základní umělecká škola Karlovy Vary,
Šmeralova 336/15, příspěvková organizace, 360 05 Karlovy Vary.
Jazyková úprava: Mgr. Pavlína Harcubová, grafický návrh: Mgr. Jitka 
Barochová, sazba a grafická úprava: Mgr. Jan Tumpach, DiS.
Vytiskla tiskárna Median s.r.o.

Jak je tomu na naší základní škole každý rok zvykem, 7. ročníky čeká 
po vánočních prázdninách LVVK – lyžařský kurz. Po několika celkem 
úspěšných ročních jsme se rozhodli opět uspořádat oba kurzy na Bo-
žím Daru, jelikož nám toto krušnohorské městečko s jeho okolím nabízí 
skvělé zázemí pro všechny aktivity kurzu. Naše zkušená lektorská parta, 
Soukup, Dyk, Sarkisovová, se bude snažit děti zdokonalit v tradičních 
zimních dovednostech, případně naučit lyžovat od úplných začátků. Zá-
kladním a povinným vybavením jsou sjezdové lyže a běžky. Pokud někdo 
umí dobře na lyžích, může si vzít i snowboard, aby se naučil, případně 
zdokonalil i tuto zimní dovednost. 

Termíny: třída 7. B  18.1. - 24. 1. 2020 
  třída 7. A 8. 2. - 14. 2. 2020

Ubytování: Slovanka Boží Dar (včetně plné penze).

Co s sebou: Přilbu, sjezdové a běžecké lyže + hůlky na oba sporty + 
lyžáky + boty na běžky, dostatečně teplé oblečení, obuv (i náhradní), pře-
zůvky, psací potřeby, blok, kapesné, hygienické potřeby. Mobil nezakazu-
jeme, ale nedoporučujeme.

V případě, že Vám nějaké vybavení doma chybí, nezoufejte. Naše škola 
disponuje několika komplety na sjezdové i běžecké vybavení, které za 
drobný poplatek můžeme zapůjčit, ale platí pravidlo: Kdo dřív přijde, ten 
dřív mele. Tak neváhejte.

Cena kurzu: 4000 Kč (spaní, skipass, doprava, plná penze).
Na rodičovském sdružení možno vybrat zálohu 2000 Kč.

Mgr. Martin Soukup
V případě jakýchkoli dotazů: soukup.pirata@gmail.com

Vážení rodiče, 

naše škola pořádá 11. 12. 2019 výlet do německého města Norimberk. 

Všechny žáky sedmé až deváté třídy zveme na „NÜRNBERGER 
CHRISTKINDLESMARKT“

V NORIMBERKU navštívíme HISTORICKÉ CENTRUM a AD-
VENTNÍ TRHY.

Na zájezd vyjedeme od budovy školy, kde se ráno sejdeme v 7:45. Plá-
novaný odjezd je v 8:00.  Dopoledne přijedeme do vánočně vyzdobeného 
Norimberku. Čeká nás procházka městem, kde po sobě zanechal stopy 
český král Karel IV. Projdeme se kolem majestátného hradu Kaiserburg, 
který byl sídlem většiny císařů Svaté říše římské a často jej využíval i Ka-
rel IV. Odtud se pokocháme nádhernými výhledy na centrum města. Dále 
půjdeme kolem domu Albrechta Dürera, kde slavný malíř a matematik 
strávil posledních 20 let svého života. Dojdeme až na náměstí Hauptmarkt 
s kostelem Frauenkirche, na jehož štítě se nachází slavný norimberský 
orloj. Cestou uvidíme radnici, v jejíž Pamětní síni jsou vystaveny kopie 
říšských korunovačních klenotů, kostel St. Lorenz-Kirche, který ustál 
spojenecké nálety na Norimberk ke konci 2. světové války, a Frauentor, 
vstupní bránu částečně dochovaných městských hradeb. Odpoledne nás 
čeká návštěva vánočních trhů - největší Christkindlmarkt.

Plánovaný příjezd je v 18:00 k budově školy. 

Termín: 11. 12. 2019

Cena: 450, -
TĚŠÍ SE NA VÁS VAŠI UČITELÉ! 

Ve dnech 8. – 10. 9. 2019 se usku-
tečnil adaptační výjezd 6. ročníku na 
Mariánské v penzionu Dukla. Účast-
nilo se ho 46 žáků a 4 učitelé. Na tento 
výjezd se podařilo škole získat dotaci 
z Krajského úřadu Karlovarského kra-
je. Z dotace měly děti hrazeno ubyto-
vání a stravu, na dopravu si částečně 
přispěly samy.

První společná akce byla zaměřena 
na budování pozitivních vztahů při 
přechodu na 2. stupeň ZŠ.

Během tří dnů hrály děti různé hry, 
při kterých měly možnost se vzájemně 
seznámit, lépe se poznat, spolupraco-
vat v týmech, zvolit si třídní samo-
správu a sestavit společná pravidla 
chování. O večerní zábavu se posta-
raly samy.

Garantem programu pro 6. A byl 

Karlovarská policie informova-
la veřejnost prostřednictvím médií 
o velmi nebezpečné zábavě dětí. Na 
sociálních sítích se objevily fotogra-
fie a videa, na kterých děti inhalují 
butanový plyn do zapalovačů. Podle 
některých uživatelů má plyn podobné 
účinky jako halucinogen LSD. Již po 
prvním užití hrozí psychická porucha, 
otrava butanem může skončit i smrtí.

Zejména děti na druhém stupni ZŠ, 
které procházejí složitým obdobím 
pubertálních změn, jsou velmi ohro-
ženou skupinou. Jedinou možnou pre-
vencí je kvalitní využití volného času 
a častá kontrola ze strany rodičů.

Mgr. Hana Sarkisovová, ŠMP

Za jednu z důležitých dovedností, 
které by měl ovládat člověk moderní 
doby, je považována schopnost komu-
nikace. A co víc, nyní se za samozřej-
most považuje schopnost komunikace 
v cizím jazyce, nebo lépe ve dvou, či 
třech. Abychom našim žákům umož-
nili rozvinout kompetence právě 
v této oblasti, bude naše škola realizo-
vat zdarma školní kluby komunikace 
a demokratického myšlení. Co bude 
jejich náplní?

Klub demokratického myšlení
• otevřená komunikace na jakékoli 

téma (zkrátka o všem) 
• zlepšení schopnosti prezentovat 

své názory
• zdokonalení schopnosti argumen-

tovat
• rozšiřování obzorů v různých 

Letošní školní rok jsme rozšířili 
družinu o další oddělení, do kterého 
se vrátila paní Marie Kusovská. Také 
paní vychovatelka Petra Štěpánová 
se po mateřské dovolené aktivně za-
pojila do plánovaných akcí družiny. 
Máme tedy 7 oddělení a více než 180 
dětí, pro které připravujeme různá 
sportovní, kulturní i soutěžní odpole-
dne. V listopadu již tradičně proběhne 
soutěž v přeskocích přes švihadlo ve 
dvou kolech. V prvním se rozhod-
ne o vítězích jednotlivých oddělení 
a ve druhém se utkají ti nelepší z celé 

Žáci naší školy se zapojili do třetí-
ho ročníku nadačního běhu s názvem 
„Vyběhej školu“, jehož garantem je 
organizace „Člověk v tísni“. Studenti 
se pokoušejí vyběhat maximální fi-
nanční dar, který přispěje na stavbu 
nebo rekonstrukci školy v Africe.

26. října se na školním hřišti měla 
sejít většina dětí druhého stupně, ale-
spoň dle slibů. Děti  měly za úkol si 
sehnat sponzora pro tento běh, který 
jim za každé odběhnuté kolečko da-
ruje určitý sponzorský finanční dar. 
Některé děti se v manažerské pozici 

Ve školním roce 2018/2019 žáci 
naší školy úspěšně reprezentovali ško-
lu v předmětových soutěžích v rámci 
okresu i v rámci Karlovarského 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 
Jan MATOCHA (7. místo),

dějepisná olympiáda Kateřina  
PALFI (10. místo) a Gleb ANDRO-
SOV (12. 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

Karel Dyk, pro 6. B Hana Sarkisovo-
vá. Obě třídní učitelky byly především 
v roli pozorovatelů. Do některých čin-
ností se spolu se svými novými žáky 
aktivně zapojovaly. Výjezd hodnotily 
velmi pozitivně.

A jak hodnotí společné zážitky sa-
motní žáci?

               
Adaptační výjezd 6. B 
V neděli 8. 9. 2019 jsme jeli se tří-

dou na adaptační výjezd do penzionu 
Dukla na Mariánské. Adaptační vý-
jezd pořádá škola každým rokem a je 
pořádaný pro žáky 6. tříd. Výjezd je 
zaměřený na to, aby se žáci spolu lépe 
poznali a měli dobré vztahy. 

Když jsme v neděli přijeli, tak jsme 
se nejprve ubytovali a potom šli na 

oběd. Po obědě jsme měli polední klid 
a vymýšlely jsme s kamarádkami hry 
na druhý den. Odpoledne jsme šli na 
vycházku. V pondělí po snídani jsme 
šli do společenské místnosti a tam 
jsme volili zástupce do školního parla-
mentu. Pak jsme si pro sebe vymýšleli 
indiánská jména podle našeho charak-
teru a já byla Tichá myška. Dále jsme 
psali pozitivní a negativní věci z prv-
ního stupně. Protože celý den pršelo, 
nemohli jsme jít ven. Večer jsme hráli 
různé hry. V den odjezdu jsme si po 
snídani museli sbalit. Protože jsme 
ještě chvíli čekali na autobus, hráli 
jsme hru s míčkem. 

Na výjezdu se mi moc líbilo a lépe 
jsem se poznala se svými spolužačka-
mi. 

Natálie Riedlová, 6. B

oblastech života
• neformální přístup zaměřený na 

potřeby žáků

Klub komunikace v cizím jazyce
nabízí to stejné, ale bonusově v ci-

zím jazyce (angličtina, němčina). 
Kluby budou otevřeny podle zájmu 
a účastníci budou zapsáni v pořadí, 
ve kterém se přihlásí. Kluby pak za-
hájí svoji činnost pravděpodobně od 
2. pololetí tohoto školního roku a bu-
dou probíhat ještě v příštím školním 
roce. Vždy se bude jednat o 90 minut 
v odpoledních hodinách. Pokud máte 
zájem o některou z výše uvedených 
klubových aktivit, pošlete vaše dítě, 
aby si u mě vyzvedlo předběžnou při-
hlášku. 

Mgr. Marek Šír

družiny. Prosinec patří výrobkům na 
Vánoce a pohádkovému představe-
ní, které pravidelně připravuje paní 
vychovatelka Bínová se svým oddě-
lením. Podrobnější přehled o jednot-
livých akcích je k dispozici na inter-
netových stránkách školy. 

Snažíme se dětem vytvořit příjemné 
prostředí, ve kterém tráví odpoledne. 
Bohužel nejde vždy vše podle našich 
představ.  Již několik let je vypracován 
projekt na vybudování nástavby na 
stávající budově školní družiny a jí-
delny, která by vyřešila nejen problém 
s neustálým zatékáním do prostor dru-
žiny. Práce s dětmi by pak nemusela 
být rozdělena do dvou budov a její 
kvalita tak narušována organizačními 
problémy s tím spojenými. Zatím se 
našemu zřizovateli nepodařilo najít 
dostatek finančních prostředků na tuto 
rekonstrukci.  Neztrácíme naději, že 
na plnohodnotnou práci s našimi nej-
menšími se přeci jen zdroje najdou.

Mgr. Ladislava Matoušková

doslova našly, a dokonce kontaktova-
ly i velké celorepublikové komerční 
společnosti, jiné děti využily blízké 
rodiny. Nakonec se sešlo necelých 50 
běžců, někteří i mimoškolní, či sami 
rodiče. Celkem se naběhalo 1316 ko-
leček, což je 263 km, a povedlo se 
vybrat 39 850 korun. Díky tomu se 
náš běh zatím zapsal do historických 
tabulek tohoto projektu jako ten nej-
úspěšnější na území celé republiky. 
Když bychom se podívali i na poměr, 
kolik průměrně jednotlivec naběhal, 
jsme také mezi nejlepšími školami. 

Za pozornost stojí i výkony 3 žáků. 
Jan Matocha a Vašek Volný a Roman 
Bílský naběhali 20 km, a žák šestého 
ročníku Tonda Štros dokonce 25 km. 
Nutno podotknout, že naše akce trvala 
necelé 3 hodiny. 

Za naši školu bych chtěl všem zú-
častněným a stejně tak jejich partne-
rům velmi poděkovat, že jsme doká-
zali společnými silami tento projekt 
takhle moc podpořit.

Mgr. Martin Soukup



jaK PrOŽÍVajÍ PrÁZDNiNY maZLÍČci
SE ZamýšLELi ŽÁci autOrSKÉ tVOrBY LDO

ZPracOVaLi ŽÁci autOrSKÉ tVOrBY POD VEDENÍm mgr. štĚPÁNKY KaČErOVÉ LOVacKÉ

O veverce Sqvirlsce
Byla jednou jedna veverka a jmenovala se Sqvirlska. Žila u jedné holčičky jménem Ruby, která ji našla 

zraněnou v lese u příjezdové cesty. Jednou šla na procházku v korunách stromů a vtom uviděla na zemi 
malý kousek jakési pochutiny. Bylo to hnědé, suché a s kousky oříšků. Ochutnala to a zjistila, že je to 
dobré. Nazvala to tedy sušenka. Její touha jíst sušenky se nakonec tak rozrostla, že chtěla mít ještě víc 
a víc. Jednoho dne se rozhodla, že poletí na prázdniny do země zvané Sušenkálie, kde se vyrábí sušenky 
ve velkém. Vlezla do letadla s nápisem ‚,Sušenkálie‘‘a letěla. Když přistáli, ubytovala se v hotelu ze 
sušenek. Tam si vybalila věci a šla na oběd. K obědu byly sušenky na víně, sušenky na grilu a tak dále. 
Veverce se tam moc líbilo, a tak se šla projít. Nemohla uvěřit svým očím. Vše bylo ze sušenek. Domy, 
stromy, dokonce i obyvatelé této země. Veverka si nemohla pomoct, sliny jí tekly až na nohy, a tak se 
pustila do jídla. Snědla domy, snědla stromy, snědla i obyvatele této země, snědla celou zemi a najednou 
zazvonil budík a veverka zjistila, že to byl jen sen. 

Nela Gabrišová, 12 let

Jakkoliv překvapivý den jednoho kocoura
Zdravím, jmenuju se Molík, jsem kocour. A toto je můj příběh, jak jsem zůstal na neurčitou dobu 

v domě úplně sám.
Bylo mi špatně, probudil jsem se přibližně v 5 ráno vašeho lidského času, a hned mám jednu otázku, 

jakou máte výdrž, když takhle někteří vstáváte normálně?
Porozhlédl jsem se v okolí a viděl jsem prázdnotu v misce. Pro takovou ranní dobu to bylo zřejmě nor-

mální, protože ta holka se zrzavými vlasy, co mě krmí, ještě spí, ale její rodiče obyčejně ne.
Rozhodl jsem se, že je čas se vydat do pokoje té holky se zrzavými vlasy, co mě krmí. Šel jsem tmavý-

mi chodbami, zakopával jsem o odtrhávající se koberec v předsíni, a nakonec jsem došel tam, kam jsem 
měl namířeno, ale co to!? Dveře byly zavřené a nebyla je možnost otevřít! Šel jsem zkontrolovat kuchyni, 
ale tam taky nikdo nebyl. Naštěstí dveře našeho bytu měly kočičí dvířka, a tak jsem se vydal na cestu za 
tím tlustým šedým kocourem, který žere zbytky ryb z popelnice.

Nikdy jsem si neříkal, že ten dům, ve kterém bydlí ta zrzavá holčička, co mě krmí, je takhle veliký. 
A taky jsem nevěděl, že dolní dveře nemají kočičí dvířka, a tudíž budu muset přes kočičí dvířka na bal-
koně. Ty tam naštěstí byly a moje cesta za tlustým kocourem pokračovala. Přes sídliště a Penny markety, 
přes večerky a Lídly, přes Banskobystrickou a Zbrojnickou. A za půl dne jsem byl tam, kde je třeba, byl 
jsem u té popelnice!!! Našel jsem ji, a vedle ní seděl ten tlustý kocour, o kterém legendy vypráví, že ví 
všechno! Zeptal jsem se ho, jestli neví, kam se poděla ta zrzavá holčička, co mě krmí.

Kocour mi odpověděl: „Její maminka čeká miminko, dneska odjela do nemocnice, protože se má malý 
zítra narodit.“ A vtom, jsem všechno pochopil!!!

Šťastně jsem běžel domů, protože mi došlo, že se jim nic nestalo, ale jenom bude mít ta zrzavá holčič-
ka, co mě krmí, sourozence!

Počkal jsem jen den, a už tam přijeli i s miminkem, mě nakrmili, a já byl šťastný, bál jsem se také, jestli 
neodjeli na prázdniny, ale potom jsme odjeli všichni za babičkou té zrzavé holčičky, co mě krmí.

Gleb Androsov, 14 let

Lili a Palagas
Ahoj, jmenuju se Lili a jsem jediný pegas v širokém dalekém okolí. Letěla jsem si jednoho dne o prázd-

ninách oblohou nad lesem a najednou jsem zahlídla něco podezřelého. Uviděla jsem, že hoří les, a tak 
jsem letěla pro pomoc, aby někdo ten požár uhasil. Tak, konečně to bylo uhašeno a já mohla jít za ka-
marádem Palagasem, tedy, pokud mě něco zase nezdrží. Už jsem byla skoro tam, už zbývala jen jedna 
ulička. Konečně. „Ahoj Palagasi, jakpak se máš? Já jsem ok a co ty? Máš mě rád za kamaráda? Ach jo, 
zase budeme muset po prázdninách do školy, já se netěším, jak ty?“                                                                                       

Hedvika Chalupová, 9 let

Palagas a Lili
Jmenuju se Palagas a jsem drak.  Žiju s rodinou v rodinném domě pro draky. Dnes ti budu vyprávět 

příběh o mých prázdninách.  Jednoho dne jsem byl sám doma a čekal jsem na svoji kamarádku Lili. Lili 
je pegas.  Ale Lili nepřicházela a nepřicházela, tak jsem se šel proletět. Když jsem se vrátil, Lili na mě 
už čekala. „Ahoj, Palagasi, jak se máš?“ zeptala se a mluvila dál a dál, až jsem ji musel přerušit:  „Mám 
se dobře, co budeme dělat?“  „Co kdybychom se koukli, jak to vypadá ve škole pro děti?“ navrhla Lili 
a letěli jsme.  „Vypadá to tu nádherně, rozdělíme se, ty jdi tam a já na druhou stranu.“ „Co to tady je? 
4. B, co to má znamenat?“ volala odněkud Lili. Tak jsem se šel kouknout a nic jsem nechápal. Všude 
tam byla nějaká čísla. „Pozveme sem celou naši kouzelnou školu, aby to taky viděli,“ volal jsem na Lili. 
„Počkat jak to, že přes prázdniny chci jít do naší školy?“  „No vždyť přece do naší školy můžeme jít, kdy 
chceme,“ smála se Lili. „No jo vlastně! A mě se stejně nejvíc líbí pegasi a jednorožci a těch tam ve škole 
máme spoustu. Tak letíme za nimi!“

Elen Raunerová, 9 let

Aj o prázdninách
Můj mazlíček se jmenuje Aj  a je to papoušek. Ale papoušek Aj, o kterém mluvím, není tak výjimečný, 

nemluví a skoro ani nelítá, je to vcelku líný papoušek. Jako každý rok, když přijdou prázdniny, odlétáme 
někam do zahraničí a Aje necháváme doma samotného. Je to vcelku chlapík, takže se o sebe dokáže po-
starat. Ale to jsme  ještě netušili, co se to tentokrát přihodí. A tak jsme tedy odjeli, ale samozřejmě, Ajovi 
se musí měnit voda a jídlo, takže párkrát do týdne se u něj měla zastavit babička. Po zbytek týdne to Aj 
celkem dával. Ale když mu babička měla dávat naposledy vodu a otevřela klec, vyletěl Aj ven z klícky 
a hned na to i z okna. Babička zkoušela Aje chytit, ale nezdařilo se. 

Týden uběhl jako voda a my konečně přijeli. Ale v klícce nebyl Aj, ale nějaký zvláštní žlutý papoušek. 
Pro upřesnění, Aj má modrou barvu, že by papoušci měnili barvu? No nakonec se babička přiznala, že jí 
omylem Aj vyletěl ven z okna. Ale co se nestalo, Aj se vrátil, takže Aj určitě na prázdniny nezapomene 
a máme i nového papouška Eje.

Miroslav Marek, 15 let

Moje prázdninové dobrodružství
Ahoj, jmenuji se Lucka a jsem malé kotě. Každé ráno, když se vzbudím, moji majitelé někam odejdou. 

Tomu místu říkají práce a ti menší škola.  Jenže najednou budík nezvoní, malí ani velcí nevstávají, ale 
vždyť je přece pondělí! Konečně nejmladší z dětí vstalo a jde si se mnou hrát, nebo ne? Jde za maminkou 
a tátou „mami, tati, jsou prázdniny, vstávejte, jedeme na chatu.“ V tu chvíli druhé z dětí vstalo a dalo mě 
do přepravky. O hodinu později jsme byli na místě. Vyndali moji přepravku a vypustili mě. Byli jsme 
u lesa, běhali tam srny a jeleni a taky tam byly takové špičaté kouličky, říkali jim ježci. Někdy jsem si 
s nimi hrála, ale vždycky mě popíchali. Potom jsem zkoumala zahradu, bylo tam hodně vody. Když jsem 
do toho koukala, uklouzla jsem a spadla tam. Když jsem vylezla, objevilo se přede mnou asi sto ptáků, 
tolik jsem jich nikdy neviděla.  Ale to už mě zase strkali do přepravky a jeli jsme domů.

Anička Karasová, 9 let

Jak vidí prázdniny pes?
Skoro každý z nás má doma nějakého pejska. Někdo bernardýna, jiný zase jorkšíra a nebo třeba bull-

doga. No a ten kdo nemá, ten o něm tajně sní. S pejskem je totiž život veselejší. Přes školní rok se o něj 
staráme, krmíme ho a venčíme. Co ale takový pejsek dělá přes prázdniny? Většina z nás přes prázdniny 
jezdí na dovolené nebo na tábory, a tak musí našeho chlupatého kamaráda někdo hlídat, což pro něj větši-
nou nebývá moc příjemné. Musí se najednou na týden odstěhovat k páníčkovo známým nebo k chovateli. 
Prvních pár dní to má samozřejmě hrozné, stýská se mu po páníčkovi, po domově, ale po pár dnech si 
zvykne a začne si náhradní pobyt užívat. Jiná strava, jiná pravidla a jiné prostředí. Otevírá se mu nový 

svět. A tak začne objevovat. Jako první musí všechno očuchat a označkovat. Dokud neprozkoumá všechny 
kouty, nebude se nikdy cítit dobře. 

Po prvních pár dnech přijde pro psa i náhradního páníčka první nepříjemnost. Po ranní procházce pes 
vběhne do bytu, kde „hlídání“ bydlí a moc nepřemýšlí nad tím, co dělá a hlavně co dělá jeho ocas. Když se 
totiž mihne vedle vázy, která má pro náhradního páníčka neuvěřitelnou hodnotu, tak do ní nedopatřením str-
čí a váza letí na zem. Jak to náhradní páníček spatří, pohroma je na světě. Samozřejmě, že si pes uvědomuje, 
že udělal něco špatně, ale nechápe jakou hodnotu má váza pro onoho páníčka.

Týden uteče jako voda a už se musí pejsek vrátit zpět domů. Náhradní páníček se s ním patřičně rozloučí 
a už pejsek nasedá do auta a jede zpět domů. Samozřejmě, že si to užil, ale doma je doma.

Matěj Lesser, 14 let

Z lenochodího deníku
Ahoj já jsem lenochod domácí, bydlím tady v Česku a tohle je první díl mého lenochodího deníku. Živím 

se listy stromů a bydlel jsem v ZOO v Praze. O prázdninách, (kdy bylo u nás před výběhem moře lidí, kteří 
si koupili vstupenku a všechno to neštěstí viděli), jsem si zlomil nohu.  Spadl jsem z větve, protože mě 
shodil jeden můj příbuzný. Jméno neříkám schválně. V zoo to museli nějak zařídit, a tak mě dali k takovým, 
cituji, lidem, na Sokolovské ulici. Nejdřív mi dali uspávací injekci a potom mě převáželi. Cesta skončila a já 
se probudil v modrooranžovém pelechu. Pak jsem uviděl, že přede mnou stojí mí noví majitelé. A nakonec 
si mě nechali a já v modrooranžovém pelechu spím dodnes.

Jan Rolník, 10 let

Kocouří prázdniny
To jednoho dne se jedna rodina rozhodla vyjet si někam na dovolenou. Vytáhli kufry z půdy a zabalili si. 

Malý kocour na ně jen koukal a nevěděl, co se to děje. Potom ho rodina vyhodila za dveře a odjeli. Kocour 
tam zůstal sám. Snad se vrátí brzy, řekl si a šel na louku lovit myši. Odpoledne mu docela hezky uteklo a blí-
žila se noc. Kocour měl trochu strach, ale věděl, že když se schová do sklepa, že se mu nic nestane. A tak si 
lehl do pelechu a usnul. Probudila ho nějaká hlasitá chůze. Huráá, zajásal kocour, už se vrátili. Vyběhl ven, 
ale na místo lidí potkal ježka. Dobrý den, pozdravil kocour. Dobrý, dobrý, odvětil ježek. Neviděl jste tady 
jít nějaké lidi? Řekl kocour. Lidi? Kocoure, vždyť vy jste se zbláznil! Tady nikdy žádní lidé nebyli. Ale ano 
byli. Odvětil malý kocour.  Zrovna včera odjeli. Ne, ne, nebyli. Kocour chtěl ještě něco říct, ale byl velice 
unavený a tak usnul. Probudil se ráno.  Chudák nevěděl, kde to vlastně je. Když se po čase rozkoukal, začal 
si hrát. Hrál si celý den. Pak přišla noc a šel spát. A ráno začal zase skotačit. Metal kozelce, válel sudy, chytal 
myši, provokoval psa, kradl psovi maso a tak to šlo až do noci. Pak spal. A takhle to šlo dva týdny. Pak přijeli 
lidi, a byl konec srandy. Musel pravidelně lovit myši, mýt se, mýt nádobí, vyprat, vyžehlit, poskládat obleče-
ní do skříně, topit, štípat dřevo, posekat trávník, ale počkat už se to trochu zvrtlo. No alespoň nebude sám… 

Jan Tolar, 14 let

Z deníku křečka Malíka
Ahoj, jsem Malík, a jsem křeček.
Jsem opravdu hodný křeček, a ze všeho nejradši jím popkorn.
Mám také bratra, ten se jmenuje Bělorus. Je to zlý křeček, není jako já.
Ale to mi zase tolik nevadí, protože se s ním můžu domluvit, tak se mám vlastně dobře. A když se mi něco 

stane a já se bojím, tak musím všechno vyplivnout.  Ale když mám vedle sebe kamaráda, je to dobře, protože 
si můžeme pomoct a všechno je zase v pořádku.  O prázdninách jsem zažila, že jsme já a můj brácha byli 
v náručí, já u mojí paní a brácha u svého pána, a šli jsme na zahradu a tam byli nějací 2 lidé.  Oni se nám 
smáli a sahali na nás. A ti se nám moc nelíbili, a tak jsme je pokousali.  A pak jsme šli domů a spát. Někdy 
se hádáme, ale máme se moc rádi.

Křečci jsou milí, ale je nás hodně málo a strašně moc nás ubývá. No tak s tím nic asi neuděláš, já už 
pospíchám, tak ahojky.    

Elizabeth Tahel Sherman, 9 let

Náš letní návštěvník
Měli jste někdy takového toho malého, chlupatého mechanika pod kapotou, který přišel bez jediného 

zeptání, autu jen uškodil a přišel ho zkontrolovat vždy, když jste přijeli? My ano… Objevil se u nás někdy 
v půlce června a byl s námi celé prázdniny. Až na to, že to byla kuna! Táta s mámou tedy začali zkoušet růz-
né metody, jak se této kuny zbavit. Od osvěžovačů toalet až k speciálním lampičkám s čidlem pohybu. Vždy, 
když se mamka vracela v noci z práce, přišla kuna  na kontrolu. Ze začátku jsme si mysleli, že to je nějaká 
malá kočka. Auto jsme si i nechali zkontrolovat od souseda automechanika, a ten potvrdil, že jde skutečně 
o kunu. Zkoušeli jsme i v noci ven pouštět psa, ale i když štěkal, že by to vzbudilo všechny sousedy, nikdy 
nám zakousnutou kunu nepřinesl. Už se pomalu začala stávat naším novým domácím mazlíčkem. Zajímavé 
bylo, že šla vždy po mamky autě a tátovo nechala na pokoji. To bylo asi proto, že tam byl motor ještě horký. 
Nicméně, nějak k začátku září jsem viděl, když jsem jel ze školy autobusem, ležet u silnice malé chlupaté 
tělíčko, které nejspíše patřilo právě naší kuně. A od té doby nás už opravdu kuna nenavštívila. Ale všem nám 
(a hlavně mamce) moc chybí.

Patrik Samek, 15 let

Moje nejhorší prázdniny
Spal jsem a najednou jsem slyšel, jak všichni odjíždějí. Probudil jsem se a po chvilce si uvědomil, že 

jsem tu zamčený! Vyběhl jsem z pelechu a štěkal o pomoc, ale už to nebylo nic platné, byli pryč. Pak jsem 
si uvědomil,  že nahoře je přece Síša!

„Síšo! Nevíš, co se teďka stalo!“ zavolal jsem na ni. Co je“, zaprskala. Asi jsem ji probudil.
„Jé promiň...“
„Jak PROMIŇ!“ zasyčela.  
„Oni nás tu nechali!“ zakřičel jsem.
„Cože? No, podle toho, co říkáš, to asi bude pravda,“ zamyslela se.                                    
„Ale co budeme dělat?“ kňučel jsem.
„To bych taky ráda věděla.“
Šli jsme dolů a uviděli pytel s granulemi.
„Jak to dostaneme dolů?“ zeptal jsem se.
„Počkat, MY? Ne, ty,“ šklebila se.
„No… tak dobře.“
Zkoušel jsem na ně vylézt, ale nešlo to.
„Tak co se flákáš,“ volala na mě Síša
„No zkus si to sama“, urazil jsem se.
Vyškrábala se na pytel, ale hned zase spadla.
Hm… čekám...,“ šklebil jsem se teď zase já.
Po chvilce jsem šel za pytel a po nějaké době strkání a přetahování se mi ho podařilo převrhnout.
„No jakej jsem?“ ptal jsem se významně.
„Divnej,“ zívla Síša a pustila se do granulí.

Jan Psohlavec, 11 let

Jak se stal pan Žížala mazlíčkem
Ahoj, jmenuju se Žížala a jsem žížala. Má rodina mě má již tři dny a jsem u nich velmi oblíbená. Včera 

brzo ráno, když by byl slyšet i padající špendlík, se najednou hlasitě ozvalo: „Vstávejte, zaspali jsme a uletí 
nám letadlo.” Následně se všichni zbláznili! Začali po celém bytě poletovat, a tak jsem se raději schovala do 
batohu. A potom, potom jsem omdlela. Když jsem se probudila, uviděla jsem světlo a uslyšela jsem: „Máte 
tady v zavazadle žížalu.” Najednou mě z batohu vyhodila ven ruka, ale jiná mě chytla a dala nejspíš do kap-



sy. Po nějaké chvilce mi málem vybuchla hlava. Nikdy jsem  nic takového nezažila. Otevřela jsem pusu 
a konečně se v mé málem explodující hlavě tlak uvolnil. Asi po 2 hodinách se to zopakovalo. Pak mě něco 
osvítilo a po chvíli jsem byla v novém domově, s mou rodinou. Protože byl večer, šla jsem spát. Měla 
jsem žízeň, ale to jsem ještě vůbec netušila, co se mi stane za dva dny. Ale nebudu předbíhat. Když jsem 
se další ráno  probudila, bylo obrovské horko. Hele, sklenička a voda! Běžela jsem se rychle napít. Sakra, 
ona padá! „Třísk,” zakřičela sklenička. Voda se mi jen vysmívala „Chyť si mě, jinak zkolabuješ”. Než 
jsem se k té kaluži doplazila, už tam nic nezbylo. A co se stalo potom? Potom jsem se plazila a doplazila 
se do písku. Tatínek tam právě lovil ryby a najednou mě sebral a chtěl mě použít jako návnadu! Naštěstí 
přiběhl Honzík a zachránil mě. A od té doby jsem se stal jejich oblíbeným mazlíčkem. Každé ráno otevřou 
okno a nechají mě vyvenčit se na parapetu.                                          

Jakub Svoboda, 16 let

Fidovo prozření
Ahoj, já jsem Fido, jsem český strakatý pes. Hele auto!!! Haf! Chci každého pozdravit, aby měl dobrou 

náladu. Včera mě zranila jedna návštěva a teď jsem u doktora. Mám něco s páteří, ale pan doktor říkal, 
že musím chodit každý den dvakrát na procházku. Konečně mu to nandám, on se mi totiž vždy posmívá! 

O měsíc později                                                                                                                                             
Skoro každý den mě hladí Anežka a Lukášek.                    

Tak, a teď už je nikdy neuvidím, jsem zdravý, a proto už nebudu chodit na procházky! 
Ale naštěstí dopadlo všechno jinak. Oni často jezdí na kole dolů z kopce a tak se vidíme. Co na tom, 

nechápu je, že vždy od září do června je vůbec nevidím, ale to jezdí zase hodně aut.
,,Fído jsou prázdniny!“
,,AHA!!!“

Anežka Mocová, 11 let
 
Co si myslí zvířátka o prázdninách?
Už to všichni známe… PRÁZDNINY.
Jenže přemýšleli jste někdy nad tím, jak vlastně zvířátka vnímají prázdniny?
Je to velmi složitá otázka. Každé zvířátko má jiné potřeby nebo myšlení.
A teď ehm no… si představte, kolik je na světě zvířat. Řeknu vám je jich 7 800 000.
Takže kvůli tomuto počtu si vezmeme na tento výzkum zvíře jménem Boris.
Boris je prosím pěkně vakoveverka létavá. Stručně řečeno je to veverka, která je malá, roztomilá, ale 

pěkně velký lumpík. Ale zpátky k věci.
Představte si, že Boris opravdu lítá… ale o prázdninách… je to velký zabiják! Ale fakt! Nedělám si 

srandu.
Víte, když je rodinka jménem Hňupálkovi na dovolené, navštíví nějaké to zvláštní místo plné zážitků, 

kde je příroda darem a všude zpívají naši otravní přátelé ptáci. No a teď si ta rodinka vezme s sebou 
nějaké to jídlo. Nejlépe oříšky. Ovšem v létě je Boris obzvlášť líný, takže té rodince ty oříšky vždycky 
ukradne… A nejlepší je na tom to, že si toho ta rodinka nevšimne a pak na sebe nadávají, jak moc jsou 
neschopný sbalit si s sebou oříšky.

A samozřejmě to by nebyl Boris, kdyby si nevlezl do nějaké té cizí ledničky. Stráví tam 24‘7. Boris se 
tam chodí zchladit… a samosebou hledá také něco k zakousnutí… avšak, nesmíte mu to dovolit! Hlídejte 
si ledničky!!!

Ale aby Boris nebyl z toho papání tlouštík, tak chodí ven lítat a někdy dělá i ten workout noo…
Krásné to časy Borýska… jenže už přišla škola a Borýsek má ještě povinnou docházku.
Popřejme mu všichni štěstí… Ať projde ještě tou základkou.          

 Lucie Chaloupková, 15 let

Nový začátek
Byl jednou malý kocour a jeho paníčci jeli na dovolenou. Byl sám a nudil se. Jednoho dne za ním přišel 

pes a kocour mu řekl: „Co tady děláš, to je moje místo!“ 
„No já jsem si přišel za tebou hrát, přeci,“ vysvětlil mu pes.
„Tak jo, tak jdeme,“ souhlasil kocour a začali si hrát.
„Hele, nevíš co to tam je?“ řekl najednou pes.
„No to je moje hračka, proč se ptáš, já myslel, že psi mají stejné hračky,“ divil se kocour.
„No já jsem žádnou hračku nikdy neměl.“
„Proč?“ nechápal kocour. 
„Protože jsem neměl žádnou rodinu.“ 
„Aha, tak to je smutný.“
Najednou přišli páníčci a zlobili se: „Co tady dělá ten pes?
„A jéje, to je blbý,“ šeptal pes.
„Tatí, mamí, necháme si ho?“ prosil kluk.
„Nó, možná... víš, co? Tak my si ho necháme...“ řekli rodiče.
„Hurá,“ křičel kluk.
A tak si pejska nechali a byli všichni šťastní.

Mikuláš Böhm, 11 let

Papoušek
Tak jsem slyšel, že prrrrávě teď začínají dětem nějaké ty prrrrrrrázdniny a že se jejich rrrrrodiče 

rrrrrrozhodli i s dětmi jét někam prrrrrrrý k moři nebo co. A já jsem se vám tak moc těšil, prrrrrrotože 
poprrrrrrvé uvidím co to moře vlastně je, jenže oni mne sebou nevzali a nechali mne tady trrrrrčet doma 
s nějakou tou jejich stařenou, kterrrrá je asi hluchá nebo co, prrrrotože já ji poprrrrosím o něco k jídlu, 
ale ona mi vždycky dá něco co já nerrrrrad. Tak jsem to takhle musel snášet párrrrrrrrrrr dní a pak jsem to 
už zkrrrrrrrátka nemohl vydrrrrržet, tak jsem se rrrrrrrozhodl, že se pokusím odsud odletět a vrrrrrrátím 
se zpátky, hned potom co ta stařena odsud odejde. Jenže ať jsem se snažil sebevíc, tak mi to prrrrrostě 
nešlo. Snažil jsem se vyletět tím otvorrrrrem co máme v domě, ale vypadalo to jako bych narrrrrrážel do 
nějaké neviditelné věci o kterrrrré nemám ani ponětí. Zkoušel jsem to takhle několik hodin, jenže já pořád 
ne a ne frrrrrnk z domu, když tu náhle se ta stařena objevila za rrrrohem, tak já co nejrrrychleji se vrátil 
zpátky na své místo a dělal jsem, jako bych ani zobákem neklapl, a ona si naštěstí ničeho nevšimla. Ona 
ke mně přistoupila, pohladila mne po chocholce a rrrrrrozloučila se se mnou. Nejprve jsem neměl ani 
ponětí, o co jí tu vlastně jde, jenže pak jsem uslyšel známý hlas za dveřmi. Jakmile se dveře otevřely, viděl 
jsem svoje majitele ve dveřích a byl jsem tak nadšený, že jsou konečně doma a že se o mne už nemusí 
starrrrrat ta podivná a hluchá stařena.

Anna Laštůvková, 14 let

Pepovy prázdniny
Ahoj, já jsem Pepa a jsem ryba. Takhle jsem si prožil své prázdniny. Prázdniny začaly tak, že mne 

páníčci nechali doma.  A já jednoho dne večer viděl ducha!!! Ale poté jsem zjistil, že to byl jen stín, ale 
koho nebo čeho, zůstalo záhadou. Jednou ráno jsem se nudil, čekal jsem, že už konečně přijdou páníčci.  
A hned poté jsem uslyšel odemykání a těšil se, že jsou tu, ale najednou si říkám, vždyť to jsou určitě 
lupiči! Dostali se k nám nejspíš páčidlem. A co to, proč bere tu konvičku? A proč tam nalívá tu vodu? Jak 
to, že nic nesebral? Ne, vždyť to není lupič, to je jen soused, kterého páníček poprosil, aby nám zaléval 
kytky! 

Musím uznat, že každý večer jsem se kochal a bavil krásným západem slunce. A asi takhle probíhala 
většina mých prázdninových dnů. Ráno jsem se pořádně vyspal, dal si pár bazénů a pak se nudil a nudil 
a nudil….

Jeden z největších zážitků prázdnin bylo to, když už přijeli páníčci, a byl to krásný pocit, nebýt zase 
sám. Radost mi bohužel dlouho nevydržela, protože zanedlouho zase odjeli. Když skončily prázdniny, 
odjížděli už jen do školy a do práce. Ten pocit samoty zase nastal, ale nebylo to tak hrozné, protože byli 
vždycky pryč jen chvíli. I tak jsem byl vlastně rád, že jsem měl chvíli soukromí. 

                                                                       
Václav Hlavatý, 10 let

Pizza mazlíček
Pizza mazlíček je vynikající mazlíček. Může obsahovat cokoliv, třeba salám, šunku, houby. Vše, kromě 

ananasu, protože ananas na pizzu nepatří. Vašeho mazlíčka můžete pomalu ujídat. Když vám mazlíček 
umře nebo ho sníte, můžete si koupit nového. Už během hodiny můžete mít nového mazlíčka doma. Jistě, 
pizza mazlíček má i své nevýhody. Například, pokud potkáte na procházce se svojí pizzou někoho velmi 
hladového, je veliká pravděpodobnost, že vám vašeho mazlíčka hladový muž sní. Pokud jste ovšem ši-
kovní kuchaři, můžete si vašeho mazlíčka upéct i u vás doma. Pizza mazlíček je velmi oblíbený během 
letních prázdnin. Jste hladoví a nemáte co jíst? V tom případě je Pizza mazlíček skvělou volbou. Pro Pizza 
mazlíčky je ale léto horror. Každý je chce snít a průměrná délka jejich života je 2 hodiny. Představte si, 
že vás někdo neustále chce sníst! Pizza mazlíček během prázdnin žije život plný strachu. Co se dá dělat, 
když v létě chutná tak dobře… Pizza mazlíček je prostě skvělý, pokud není s ananasem... A jestli nemáte 
rádi pizzu, tak jste prostě, s prominutím, divní. Toto by bylo vše, nyní mě omluvte, jdu na pizzu.

Vojtěch Dřeveňák, 14 let

Prázdniny pohledem štěněte
Ahoj, jmenuju se Daisy a jsem pes. Já vím, je trochu divné psát, když jsem jen štěně, tak vám to radši 

povím. Odehrávalo se to jednou přímo uprostřed prázdnin v den, kdy bylo největší horko z celého léta. 
Toho dne mi moje rodina s malou Lucinkou odjela do Německa a to na celý týden. Jakmile se dozvěděli, 
že mají na zájezdu ještě místo, chňapli po tom všemi deseti, hned si zabalili kufry, řekli mi jen ahoj a už 
byli na cestě. Nejdřív jsem smutně kňučela, ale pak se ten smutek náhle proměnil v radostné pobíhání 
po celém domě. Stejně nechápu, proč sousedi vyděšeně vybíhali z domů a křičeli, cituji - !!! CO SE TO 
PROBOHA  DĚJE !!! - Vždyť každý si jednou za čas radostně zaštěká. Ale radši jsem s tím přestala, jinak 
by snad sousedi v panickém záchvatu začali skákat šipky z mostu. A pak mi po namáhavém běhání začal 
denní program.  Ten denní program zněl: jíst, spát, běhat, jíst, spát, demolovat dům, atd. 

Gabriela Slováčková, 10 let

Vystrašené morče
Sedím si jen tak v kleci a přemýšlím nad všemi možnými věcmi. Nemám se špatně. Páníček se o mě 

dobře stará, hraje si se mnou, poctivě mě krmí. Mimochodem, já jsem Bob. Páníček si mě pořídil před 
osmi lety, jako malé morčátko. Jako malý jsem velmi často utíkal z ohrádky, překousával věci... Hrůza. 
Ale dospěl jsem. Před třemi lety mi páníček pořídil kamarádku. Jmenuje se Angie. Té jsou nyní čtyři roky. 
Dříve se všeho velmi bála, ale zvykla si. Co pořád dělá, je, že se drží při jakémkoliv nebezpečí u mě, to 
znamená, že kdybychom, nedej divočáka, museli utíkat před nebezpečím, dost by mi bránila v cestě. Ale 
to je jedno.

Začínají prázdniny, páníček nechodí do školy, tím pádem trávíme více času spolu. Dává nás do ohrádky 
ven, jsme na sluníčku a... co více chtít. Ale jednou se vše záhadným způsobem zkazilo. Páníček nás dal 
ven. Čekali jsme s Angie hodiny a hodiny, ale páníček nikde. Začalo se stmívat, až nastala prudká a cel-
kem chladná noc. Jediné, co nás napadlo, bylo, že z ohrádky nějakým způsobem utečeme a schováme se 
někde, kde bude tepleji. Překousali jsme měďnaté dráty na ohrádce a utekli jsme. Utíkali jsme ke shraba-
né hromadě čerstvě posekané trávy, kde jsme se ukryli. Vyvrtali jsme čumáky díru do hroudy a vlezli jsme 
tam. Tak jsme se pokoušeli přečkat noc a čekali na to, až se pro nás páníček ráno vrátí. Najednou jsme 
uslyšeli dunivé kroky... moc jsme se báli... najednou ta věc přišla k nám a... V tu ránu jsem se vzbudil ze 
snu. Musím říct, že takto ošklivý sen jsem nikdy neměl. No, stává se. Páníček nás v podvečer odnesl zase 
zpátky domu a vše bylo, jak má být.

Vojtěch Přiklopil, 14 let

Není pes, jako pes
Pro Řecko jsou typické kočky. Narazíte na ně v restauracích, obchodech i kolem pláží, prostě všude.
Ovšem jednou o prázdninách na dovolené na jednom řeckém ostrově jsem viděl psa, který si dovolenou 

užíval naplno.
Poprvé jsem tohoto psa spatřil, když jsme šli navečer na pláž prozkoumat okolí. Na pláži seděl pes 

a hleděl na západ slunce. Po nějaké době se šel vykoupat, po koupeli se usušil, ještě chvíli pozoroval 
moře a po té odešel. Tuto činnost jsem tohoto psa viděl opakovat s každým západem slunce, dokud jsme 
neodjeli. Byl to vskutku výjimečný pes, který se jen tak nevidí. Byl to pes romantik.

Sebastien Jaromír Kačer, 15 let

Kamenný mazlíček
„Ne, ne, ne, ne, neeee! Neházejte mne prosím, já se musím vrátit domů!“ řval jsem na celé kolo, že mě 

snad museli slyšet až tučňáci v zoo. Ale asi bych měl říct, proč jsem tak řval. No vše začalo, když jsem 
jel se svou kamarádkou na prázdniny na chatu. Moje kamarádka, říkejme jí Alice, je člověk a já jsem 
kámen. Jsme nejlepší přátelé už tři roky a nikdy by mě za nic nevyměnila. Alice a já jsme se balili na tu 
chatu asi týden, protože jsme chtěli vzít úplně všechno a nechtěli jsme na nic zapomenout. Když přišel 
den odjezdu, tak Alice dala vše do auta a vyjeli jsme na cestu. Byla to hrozná nuda, tak jsme koukali na 
filmy a hráli hry. Asi uprostřed naší cesty jsme usnuli, a když jsme se probudili, byli jsme už na chatě. 
Hned jsme se zabydleli a těšili se na cestu za dobrodružstvím, ale nejdříve jsme museli nabrat sílu. Tak 
jsme se posilnili, sbalili všechny důležité věci na výpravu a šli. Vylezli jsme zadními vrátky do lesa a dali 
se houštím, přes řeky, spadané stromy a ostré větve. Cestou jsme viděli draky, velká zlá monstra a skřetí 
vesničky, až jsme došli k obrovskému polorozpadlému domu starého čaroděje. Vlezli jsme rozbitým ok-
nem dovnitř, ale žádného čaroděje jsme neviděli. Rozhodli jsme se, že to tu prozkoumáme a zjistíme, kde 
je. Vyšli jsme až do posledního patra, ale místo starého čaroděje tam byla parta ukrutných zlobrů, kteří 
dělali nějaký zvláštní rituál. Hned jak nás zpozorovali, chytili nás a začali se ptát, co tu děláme, hrozně 
jim při tom smrdělo z pusy. Bylo to příšerné. Najednou mne chytili a začali se hrozně smát.

„Co tu dělá tohle? To je tvůj kamarád nebo co?!“  řekl jeden z nich. 
A hned se k tomu přidal druhý: „Asi nemá na normální přátele, co asi udělá, když jejího kamaráda 

vyhodíme z okna?“ pochechtl se. 
„Ne, prosím, nechte ho být, prosím,“ začala se vzpouzet Alice. Ale bylo to k ničemu, protože ji zbylí 

zlobři drželi. 
„Ne, ne, ne, ne, neeee! Neházejte mne prosím, já se musím vrátit domů!“ začal jsem z plných kamen-

ných plic řvát. Ale bylo to k ničemu, asi mne neslyšeli. „To neslyšíte, jak křičí! Nechte ho na pokoji 
nebo…. Nebo vám něco udělám!“ začala Alice řvát a začala se tak moc vzpouzet, až se dostala ze spárů 
odporných zlobrů. Z ničeho nic se ve dveřích objevil zvláštní chlapec s blonďatými vlasy přes oči, takže 
mu nebyly vidět. Zlobři mě vrátili Alici a rychle utekli. Ten tajemný kluk přistoupil blíže k nám, objal nás 
a z ničeho nic zmizel. Podívali jsme se na sebe, rychle utíkali domů a ani se neohlédli. Než jsme doběhli 
domů, upadli jsme a byli úplně celí od bahna. Rozesmáli jsme se, ale vzápětí jsme se podívali za sebe 
a začali znovu utíkat. Když jsme doběhli domů, mamka nás dala hned do vany a připravila nám večeři. Při 
večeři jsme koukali na televizi na naši oblíbenou pohádku, ale přerušilo nám ji důležité hlášení.

„Dnes se ztratilo pět chlapců, věku kolem 15 a 16 let, naposledy byli viděni u lesa. Policie je hledá, 
zatím marně. Pokud jste je někde viděli, prosím ozvěte se.“  Ukazovali fotky chlapců a vypadali přesně 
jako ti zlobři, co nám chtěli ublížit. Avšak my se jen podívali na sebe a nic neřekli, protože jsme byli rádi, 
že jsme přežili.

Štěpánka Bošková, 15 let

~ konec ~



gaLEriE DuhOVÁ PaLEta
gaLEriE DuhOVÁ PaLEta

Radek Kocour při ocenění nejlepších žáků Karlovarského kraje

Flétnové trio na ústředním kole v Liberci

Ema Dubová s učitelkou M. Lendělovou
a korepetitorem K. Šimandlem (zprava)
 na soutěži Bohuslava Martinů v Praze

Začátek školního roku jsme v Ga-
lerii Duhová paleta zahájili výstavou 
autorky Daryi Bondarevy s názvem 
„ Od hyperrealismu po koncept “. 
Jak samotný název napovídá, výsta-
va zahrnovala artefakty, které se jak 
svou formou, tak obsahem dotýkaly 
nejrůznějších období v dějinách vý-
tvarné kultury. Autorka je studentkou 
1. českého gymnázia v Karlových 
Varech a její tvorba nezahrnuje pouze 
výtvarné umění. Darya se věnuje také 
baletu. Tanec autorky byl ke shlédnutí 
v krátkém videoartovém snímku, kte-
rý byl ke shlédnutí během vernisáže 
i po celou dobu výstavy. Tato vernisáž 
měla velký úspěch, na autorčinu vý-
stavu přišlo mnoho návštěvníků, kte-
ří si mohli s autorkou o jejích dílech 
pohovořit.

Další akcí, která v posledních týd-
nech v galerii proběhla byla výstava 
výtvarných prací, zejména pastelů, 
autorky Mgr. Jitky Větrovské. Vý-
stava pod názvem „Minerály v pas-

Soutěže Základních uměleckých 
škol patří každoročně k životu na 
všech českých „zuškách“. Soutěže 
probíhají od února do května a od 
okresních a krajských kol se postupně 
dostávají až k těm ústředním. V loň-
ském školním roce se soutěžilo v sou-
borech s převahou dechových i smyč-
cových nástrojů, ve hře na keyboard, 
akordeon, ve skladbě a v pěveckých 
sborech. A i loni se našim žákům da-
řilo. Zde jsou výsledky našich žáků 
v ústředních kolech soutěží ZUŠ:

Soubory s převahou dechových ná-
strojů:
• Flétnový Consort ve složení: Anež-

ka Beránková, Alžběta Čamková, 
Viktorie Pilzová a Rebeka Šťastná 
- 1. místo. (Petr Čamek)

• Flétnové trio ve složení Štěpán 
Petr, Anežka Plasová a Anežka 
Sulková  - 3. místo. (Petr Čamek)

• Duo A ve složení: Adéla Svobodo-
vá a Anežka Beránková - 3. místo. 
(Dušana Čamková)

telech“ nám poodkryla krásu pastelo-
vých obrazů a minerálů – skutečných 
kamenů, které díla dotvářejí.

Mimo jiné jsme mohli v galerii 
navštívit koncert žáků pěvecké třídy 
Štěpánky Steinové, který nesl název: 
„ Podzimní soaré“. Naši mladí žáčci 
předvedli svým rodinám, jak krásně 
umí zpívat lidové písničky.

Začatkem listopadu budeme pokra-
čovat vernisáží, která nám představí 
tvorbu dospělých ze ZUŠ A. Dvořáka 
s názvem „ Art – relax “. Můžeme se 
těšit na mnoho různých forem, které 
dospělý výtvarníci bravurně ovládají. 
Z výtvarných akcí se můžeme těšit 
také na výstavu výtvarných prací na-
šich žáku ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. 
V lednu nás také čeká výstava fotogra-
fií Karlových Varů Karla Komorouse.

Tým galerie Duhová paleta pro 
vás mimo jiné připravil řadu zajíma-
vých literárních, dramatických a hu-
debních večerů. Například nám svou 
autorskou tvorbu představí studenti 

• Klaryčelo ve složení: Josef Krajíc, 
Jan Bíňovec a Ondřej Pavlas - 3. 
místo (Leoš Kocián)

• Rusalky ve složení: Alžběta 
Čamková, Viktorie Pilzová a Sofie 
Simmerová - 2. místo. (Petr Pitra)

• Klavírní kvintet ve složení: Kris-
týna Hlinková, Tereza Hlinková, 
Nikol Růžičková, Vojtěch Vašmu-
cius a David Simmer - 2. místo. 
(Miljo Milev)

Soutěž ve hře na keyboard:
• Radek Kocour - 1. místo - vítěz 

kategorie. (Jan Tumpach)
• Otakar Štěrba - 3. místo. 

(Miroslav Vlasatý)

Skladba: 
• David Simmer - Stříbrné pásmo 

(Karel Šimandl) 

Violoncellová soutěž Bohuslava Mar-
tinů:
• Ondřej Seehák - 2. místo. 

(Petr Pitra)

autorské tvorby Štěpánky Kačerové 
Lovacké. Představí se nám také žáci 
dramatického oboru Jiřiny Rottové ze 
ZUŠ A. Dvořáka .V lednu nám před-
nese své básně paní Alenka Vávrová.

V každém měsíci se můžete těšit 
na zajímavé výstavy, neotřelá a nová-
torsky pojatá dramatická či pěvecká 
představení.

Přijďte svou návštěvou podpořit 
všechny zůčastněné, budeme se na vás 
těšit v galerii Duhová paleta.

Vernisáže se konají vždy ve středu 
v 17:00 hod.

Harmonogram akcí můžete spatřit 
na stránkách zsazus.cz nebo přímo 
v galerii Duhová paleta od pondělí do 
čtvrtka od 15. – 18.hodin.

Za Galerii Duhová paleta
Mgr. Petra Krajsová

Mezinárodní pěvecká soutěž Bohu-
slava Martinů:
• Ema Dubová - 3. místo. 

(Miroslava Lendělová)

Mezinárodní violoncellová Vychyti-
lova soutěž:
• Alžběta Čamková - 2. místo. 

(Petr Pitra)

Prague Junior Note:
• Maria Sidorova, klavír - 3. místo. 

(Renata Pitrová)

Celostátní přehlídka dětských sbo-
rů Úničov:
• Sbor Zvoneček - ocenění za hlaso-

vou kulturu (Miroslava Lendělová)

Všem žákům, učitelům i korepeti-
torům gratulujeme a přejeme mnoho 
úspěchů při soutěžích v letošním škol-
ním roce.

Mgr. Karel Šimandl

SOutĚŽE Zuš

PĚVEcKý úSPĚch EmY DuBOVÉ

PrOSiNEc SE SBOrY

VÁNOČNÍ KONcErtY V PrOSiNci

Vážení čtenáři Novinek, 
ráda bych se s vámi podělila 

o úspěch jedné naší žákyně. Ema 
Dubová patří k nejpracovitějším zpě-
vačkám mé třídy. Mimo sólových 
hodin zpěvu, kde má letos rozšířené 
studium, navštěvuje hodiny příč-
né flétny, pěveckého sboru Zvonek 
a také soubor Malá lidová muzika. Je 
neuvěřitelné, jak se během hodin do-
káže soustředit, jak se na vše ptá a pak 
se získanými informacemi pracuje. 
Myslím si, že je snem každého učitele 
mít takového žáka. Ema se od konce 
minulého školního roku pilně připra-
vovala na Písňovou soutěž Bohusla-

Nový školní rok má za sebou již dva měsíce, během nichž všechny pěvec-
ké sbory začaly pilně nacvičovat písně na vánoční koncerty. Mám radost, že 
v tomto roce můžeme slavit rekordní účast v mnoha z nich. Ať už v nejmen-
ších Sluníčkách, kde nám průměrný věk dětí klesl na 4 roky, tak i u prvňáčků. 
Největší nárůst jsme zaznamenali v dívčím sboru Zvonek, kde jsme zapsali 56 
dívek. Máme z toho velkou radost, ale samozřejmě, je to pro nás velká výzva 
a zodpovědnost.

Jak už jsem psala, za první dva měsíce tohoto školního roku jsme toho zvládli 
poměrně dost. Zvonek má za sebou sborové soustředění v Chebu a také natáčení 
čtyř písní se zpěvákem Josefem Vágnerem. Loňský Zvoneček zase poctivě na-
cvičuje na společný koncert s Helenou Vondráčkovou. Než se začtete do všech 
předvánočních a vánočních akcí, dovolte mi poděkovat našemu panu řediteli za 
umožnění uspořádat letošní koncert sborů v Karlovarském divadle. Mám z toho 
opravdu velkou radost.  Myslím, že právě profesionální osvětlovač a zvukař 
nám pomůže vytvořit tu správnou atmosféru Vánoc a že si to tam všichni určitě 
užijeme.

No a kde nás tuto zimu můžete slyšet?

• sobota 16. listopadu 19.00 koncert s H. Vondráčkovou, Thermal – loňský Zvoneček
• pondělí 25. listopadu 18.00 Koncert s J. Vágnerem, Lidový dům K.V.- Zvonek
• neděle 1. prosince 17.00 kostel Sedlec – Rolnička
• středa 4. prosince 15.00 vánoční trhy – Přípravný sbor a Zvoneček
• čtvrtek 5. prosince 17.00 Adventní koncert, divadlo – Přípravný sbor a Rolnička
• pondělí 9. prosince 15.00 vánoční trhy – Rolnička
• úterý 10. prosince 18.00 Koncert symf. orchestru, Lázně III – Zvonek
• čtvrtek 12. prosince 19.30 Jazzové Vánoce,  divadlo – Zvoneček
• neděle 15. prosince 10.00 Slavnostní mše, kostel sv. M. Magdalény - Zvonek
• úterý 17. prosince 17.17 Koncert sborů, divadlo – všechny sbory
• pondělí 23. prosince 18.30 Koncert s Lucií Bílou, Thermal – Zvonek

Mgr. M. Lendělová

Každým rokem v prosinci nás čeka-
jí čtyři velké koncerty, kterými se lou-
číme se starým rokem a přibližujeme 
si nastávající čas vánočních svátků. 
I letos se na tyto čtyři koncerty chys-
táme, abychom posluchačům i sami 
sobě přichystali vánoční atmosféru. 
Prvním koncertem bude Adventní 
koncert v Karlovarském městském di-
vadle 5. prosince od 17.00. 

10. prosince v 18.00 se tentokrát 
v Lázních III setkáme se Symfonic-
kým orchestrem ZŠ a ZUŠ a s di-
rigentem Markem Rothbauerem, 
abychom se po mnoha letech opět 
pokusili o Českou vánoční mši Jakuba 
Jana Ryby. Zazní sice jen několik částí 
z této krásné hudby, ale zato se poku-
síme o zcela nové pojetí. Nebudeme 
si tentokrát zvát profesionální zpěvá-
ky, ale zkusíme se s Rybovou hudbou 

va Martinů, která se uskutečnila před 
několika týdny. Jde o profesionální 
soutěž, kterou pořádá Gymnázium 
a Hudební škola hlavního města Pra-
hy. V porotě zasedají přední profesoři 
z hudebních škol. V Emině kategorii 
letos soutěžilo šestadvacet sólových 
zpěvaček z celé České republiky 
a konkurence byla opravdu veliká. 
Ema si ale vyzpívala 3. místo. Moc jí 
gratuluji  a přeji další úspěchy nejen 
v oblasti zpěvu. No a nám učitelům 
přeji spoustu takových žáků, jako je 
„naše“ Emča.

Mgr. M. Lendělová

vypořádat sami. Na koncertu tedy vy-
stoupí kromě symfonického orchestru 
sbor Varyton, Zvonek a žáci a učitelé 
naší školy. 

12. prosince se přesuneme opět do 
Karlovarského městského divadla, 
kde v 19.30 začnou už tradiční Jazzo-
vé Vánoce pod vedením Milana Krají-
ce a Big Bandu Šmeralka. Opět zazní 
vánoční i nevánoční písně a tentokrát 
se koncertu zúčastní i Symfonický or-
chestr ZŠ a ZUŠ, sbor Zvoneček a ta-
nečníci i tanečnice Pavly Šemberové. 

17. prosince se bude opět v Karlo-
varském městském divadle v 17.17 
konat Vánoční koncert sborů, o kte-
rém se určitě v Novinkách rozepíše 
Mirka Lendělová.    

Mgr. Karel Šimandl



18. září 2019 – Oslava desetiletého 
výročí Velkého souboru ZŠ a ZUŠ.

Slavnostní večer, který se konal 
v prostorách KMD nabídl průřez cho-
reografickou tvorbou souboru z let 2005 
a 2009 -2019. Uvedl nejúspěšnější tituly 
souborového repertoáru, jež reprezento-
valy současné amatérské taneční umění 

Od srdcí
,,… celý večer byl výbuch kreativity. Něžnost, hloubka, vtip, energie, emoce... všechno se to tam vařilo a míchalo a opravdu to byl nezapomenutelný zážitek.“ (Jitka Čechová)
,,Jsem moc vděčná, že jsem mohla být součástí, že mezi vás patřím a že jsme se zase potkaly.“ (Kateřina Strnadová) 
,,Kolem slyším od lidí, kteří se byli podívat, chválu. Líbilo se to lidem z tanečního i úplně netanečního světa.“ (Markéta Kuttnerová) 
,,Bylo to osvobození od stereotypů všedních dnů a jako bonus je super pocit z dobře odvedené práce.“ (Michaela Šanderová)
,,Zážitky z večera 18. 9. vstřebávám až doteď. Bylo to nádherné, kouzelné a hlavně společné.“  (Kateřina Nevšímalová) 
,,Tanec spojuje i nespojitelné! Velké díky za celý nápad, organizaci a duši, která je do této krásy vložena a která nás všechny propojuje.“ (Štěpána Mancová)
,,... posílám vám na dálku své poklony, které patří každé jedné z vás za nádherné, neuvěřitelné a inspirující výkony. Posílám vám objetí, protože už teď mi chybí ta naše setkávání.“ (Nikola Nevšímalová)
,,Jsem neskutečně vděčná že mohu být součástí něčeho, co v lidech vyvolává a zanechává  nezapomenutelný pocit, ať už štěstí, dojetí, nebo jakékoliv jiné emoce.“ (Barbora Kabešová) 
,,... ještě jednou děkuji za možnost tančit s vámi.“ (Petra Špidrová)
,,Krásný, nepopsatelný, hluboký a doživotní zážitek! Děkuji všem, kdo toho byli součástí.“ (Klára Malúšová)

Ukázku z představení 10. výročí Velkého souboru + foto naleznete na webových stránkách školy.

10. VýrOČÍ VELKÉhO SOuBOru Zš a Zuš KarLOVY VarY

u nás i v zahraničí. 
Na divadelní jeviště se společně vráti-

lo 30 dívek – žen, které v souboru v dří-
vějších letech tančily nebo stále tančí:

Bartošová Pavla, Baxová Eliška, 
Benešová Elena, Bešťáková Michae-
la, Boušková Kateřina, Čechová Jitka, 
Hloušková Adéla, Husáková Karolína, 

Janoušková Johana, Kabešová Barbo-
ra, Kašová Terezie, Kleinerová Kateři-
na, Košlerová Kristýna, Kučerová Ema, 
Kuttnerová Markéta, Lovacká Berenika, 
Malinová Lilou Barbora, Malúšová An-
drea, Malúšová Klára, Mancová Štěpá-
na, Nevšímalová Kateřina, Nevšímalo-
vá Nikola, Nováková Anna, Perutková 

Eliška, Perutková Štěpánka, Staňková 
Denisa, Strnadová Kateřina, Šandero-
vá Michaela, Šedivá Denisa, Špidrová 
Petra a jedna mladší slečna - Alžběta 
Čamková. 

A bylo na co se dívat! Choreografie 
byly interpretovány téměř v původním 
obsazení, a zejména pak -  v původních 

kostýmech. 
Skrze vzájemnou pospolitost taneč-

nic, jejich společné nasazení, radost 
a obrovskou energii se stal tento večer 
opravdu výjimečným a zcela nezapome-
nutelným.

Děkuji všem!
BcA. Petra Blau

Rok s rokem se sešel, nastal říjen 
a s ním také očekávaná Celostátní 
přehlídka scénického tance mládeže 
a dospělých Tanec, tanec 2019, kte-
rá se v tomto městě konala již po se-
dmnácté. Opět zde všichni tanečníci, 
hosté a diváci mohli prožít čtyři dny 
plné pohybu, tance, hudby a vzájemné 
inspirace.

I v letošním roce byla přehlídka 
koncipována do obsahových bloků, 
které konkretizovaly tanec jako…

Tanec zahajovací – zahajovací 
představení v Kostele sv. Anny v po-
dání choreografa - tanečníka Michala 
Záhory a hudebního interpreta Pavla 
Šporcla

Tanec v semináři – semináře a díl-
ny pro účastníky přehlídky, které ved-
li:
•	Lucie Charouzová – Tělo v prosto-

ru, čase a dynamice 
•	Honza Malík – Lidový tanec a jeho 

přínos pro současnou taneční prů-
pravu

•	Michaela Raisová – Citlivost, měk-
kost, naladění

•	Michal Záhora – Tanec v současné 
technice

•	Robert Nižník – Objekt a fyzikalita
•	Tomáš Žižka – Ornament, struktura 

a znak

Naše tanečnice z Velkého souboru 
ZŠ a ZUŠ se intenzivně zúčastnily 
workshopu pod vedením Honzy Ma-
líka, který svým živelným projevem 
a energií rozpohyboval jejich těla ve 
víru lidových tanečních forem.

Tanec rozborový – tradiční setkání 
vedoucích tanečních skupin a členů 
odborné poroty ke společné rozpravě 
nad zhlédnutými choreografiemi. Ná-
zory a postoje se mohly konzultovat 
s pěti odborníky, kteří přijali roli po-
rotců.

jaBLONEc NaD NiSOu taNEc taNEc 2019
25. 10. - 28. 10. 2019  33. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých

Tanec v přehlídce – večerní progra-
mové bloky přehlídkových choreogra-
fií

Také letos byla přehlídka rozdělena 
do dvou přehlídkových večerů, ve kte-
rých se představilo celkem 20 choreo-
grafií z celé ČR.

Z našeho kraje taneční scénu v Jab-
lonci roztančily choreografie:
Kousky ZeMě
• Velký soubor ZŠ a ZUŠ Karlovy 

Vary  
• Elen Benešová, Barbora Kabešová, 

Barbora Malinová, Natálie Matiko-
vá, Anna Nováková a Denisa Staň-
ková

• choreografie: Petra Blau a tanečnice
• hudba: Michal Rataj
V limitu
• Velký soubor ZŠ a ZUŠ Karlovy 

Vary 
• Eliška Baxová, Adéla Hloušková, 

Kateřina Kleinerová, Johana Ja-
noušková a Štěpánka Perutková

• choreografie: Petra Blau a tanečnice
• hudba: Iannis Xenakis

Tanec závěrečný – patřil tanečnímu 
souboru ZUŠ Klapkova Praha 8, který 
uvedl výsledek svého rezidenčního po-
bytu v rámci Ceny města tance 2018, 
a to představení Při jednej dolině. 

Iniciátorem tohoto představení byla 
Zuzka Vlčinská (hlasová terapeutka 
a muzikoložka), která přišla s myš-
lenkou uchopit balady tancem a pohy-
bem.

V letošním roce tuto cenu obdržel 
taneční soubor ZUŠ Litvínov pod ve-
dením Aleny Vojtelové za choreografii 
Spolu sami.

Poděkování 
patří všem tanečnicím z Velkého 

souboru ZŠ a ZUŠ a Hance Sarkisovo-
vé, bez které si už naše taneční výjez-
dy nedokážeme představit.

BcA. Petra Blau – vedoucí souboru

V limitu

Kousky ZeMě

Očima účastnic

 Elen Benešová, Barbora Kabešová, 
Anička Nováková

Na celostátní přehlídce scénického 
tance jsme už podruhé. Během poby-
tu se nám vybavila spousta nostalgic-
kých vzpomínek. Zhlédly jsme zají-
mavá vystoupení a načerpaly novou 
inspiraci. Účastnily jsme se semináře 
s Honzou Malíkem, ve kterém jsme se 
setkaly s oblastí lidového tance a za-
měřily se na aktivování našeho centra. 
Vystupovaly jsme tu s naší choreo-
grafií Kousky ZeMě v prvním večeru 
přehlídky.

Hodně jsme se zasmály a celý pobyt 
si užily. Jsme rády, že jsme tu mohly 
být.

Denisa Staňková, Eliška Baxová
I tento rok jsme se staly součástí ce-

lostátní přehlídky v Jablonci nad Ni-
sou. Zúčastnily jsme se také worksho-
pu s Honzou Malíkem, který nám 
poskytl nový pohled na současný tanec 
skrze tanec lidový. Premiérou pro nás 
letos bylo rozdělení Velkého souboru 
do dvou úplně rozdílných představení.

Natálie Malinová, Barbora Malinová 
Je hezké, že jsme dostaly tu mož-

nost si opět zatancovat na celostátní 
přehlídce. S velkou dřinou a spoustou 
úsilí jsme si vybojovaly přímý postup 
s choreografií Kousky ZeMě. Pobyt 
zde byl moc příjemný, na pokojích 
jsme se hodně nasmály.

Většina choreografií se letos poved-
la a byla inspirující.

Johana Janoušková, Kateřina Klei-
nerová

Tento rok jsme společně trávily 4 
dny v Jablonci nad Nisou. Byly to pří-
jemné dny plné tance. Zúčastnily jsme 
se tanečního semináře s Honzou Malí-
kem, který je velmi energický a nabil 
nás pozitivní energií. Měly jsme mož-

nost si zazpívat tradiční písně a zatan-
čit si lidové tance. 

Po seminářích jsme měly čas projít 
si město Jablonec nad Nisou.

Viděly jsme dvacet zajímavých cho-
reografií od souborů z celé ČR. Náš 
první večer jsme měly možnost vidět 
představení v kostele Koncert pro ni, 
kde tančil Michal Záhora.

Jako skupina jsme se tady hodně na-
smály a společně se užily. Děkujeme 
naší Petře Blau, že nás dovedla a stála 
při nás na naší cestě do Jablonce.

Štěpánka Perutková, Adéla Hloušková
Než jsme odjely, odpočítávaly jsme 

hodiny do odjezdu….
V Jablonci jsme se byly podívat po-

prvé a byl to nakonec krásný a příjem-
ný zážitek. Bylo to jiné než v Kutné 
Hoře, co se týče představení i našich 
aktivit při pobytu. Navštívily jsme 
workshop Honzy Malíka a krásnou 
přehlídku plnou pestrých představení. 
Přehlídka nás velmi nadchla a bylo 
příjemné vidět práci ostatních soubo-
rů. Je zajímavé vidět nejlepší soubory 
mládeže a dospělých z České repub-
liky takhle pohromadě na tanečním 
víkendu.

Krásná návštěva a hezky strávený 
víkend s naším souborem. 


