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Několik čísel Na úvod

Oproti 496 žákům v minulém škol-
ním roce navštěvuje dnes naši základ-
ní školu 498 dětí. K mírnému nárůstu 
došlo v průběhu října, ale celkově lze 
říci, že je počet žáků v ZŠ stabilizo-
vaný. V ZUŠ jsme letos v září zazna-
menali mírný pokles - oproti loňským 
1197 žákům přišlo letos „pouze“ 1154 
dětí. Téměř se nemění skladba žáků, 
a to jak v ZŠ, tak i v ZUŠ. Přibližně 
třetina dětí základní školy je bez za-
měření, dvě třetiny jsou žáci zaměření 
na hudební výchovu, výtvarnou vý-

RADOST TVOŘIT

chovu nebo tanec. V základní umě-
lecké škole navštěvuje daleko nejvíce 
dětí hudební obor, ten je s odstupem 
následován výtvarným oborem a ta-
nečním oborem a nejméně dětí navště-
vuje obor literárně-dramatický. Do 
prvních tříd letos nakonec nastoupilo 
49 dětí, což znamená mírný úbytek 
oproti původně zapsaným.

A ještě pár slov k ukončení vzdě-
lávání v základní škole v minulém 
školním roce: Základní školu opusti-
lo 55 žáků 9. ročníku. 50 jich odešlo 

V květnu 2015 se naši integrovaní 
žáci zúčastnili mezinárodní výtvarné 
soutěže pro zrakově postižené děti 
a mládež. Vytvořili společné dílo, 
které nazvali „Velká abstrakce“. 

30. 5. 2016 byli pozváni do Zlína, 
kde obdrželi cenu pro kolektiv. Velká 
abstrakce Nikol a Tomáše byla vy-
brána ze 164 soutěžních prací. Ještě 
jednou gratulujeme.

Ladislava Matoušková

dále studovat nejrůznější studijní obo-
ry, z toho 5 na umělecké školy (9,1%) 
a 16 na gymnázia (29,1%). Pouze 5 
absolventů nastoupilo do učebních 
oborů. Potěšitelné je, že všichni naši 
absolventi dále pokračují ve vzdělá-
vání. Z 5. ročníku nám 11 dětí odešlo 
studovat na víceletá gymnázia. Cel-
kem na gymnázia odchází každoročně 
asi třetina našich žáků. 

Břetislav Svoboda

Symfonický orchestr ZŠ a ZUŠ 
byl založen už krátce po vzniku školy 
a od samého začátku ho vedl hudební 
skladatel a dirigent Miloš Bok. Or-
chestr se pod jeho vedením vypraco-
val až k interpretaci vrcholných děl 
světové hudební literatury, ať už to 
byla Korunovační mše W. A. Mozarta, 
5. symfonie c moll L. v. Beethovena, 
klavírní koncert a moll E. Griega nebo 
pravidelné vánoční koncerty s Českou 
mší vánoční J. J. Ryby. S koncem loň-
ského roku odešel Miloš Bok na své 
nové působiště nejen kvůli obtížnému 
dojíždění, ale i proto, že orchestr stál 
před obdobím, kdy starší žáci odešli 
a noví a nezkušení nastoupili. Jev, 
který se čas od času objevuje v každé 
umělecké škole i v každém souboru. 
A my jsme stáli před těžkou volbou, 
kdo zaujme jeho místo. Rádi bychom 
ale na tomto místě panu Bokovi podě-
kovali za jeho obrovskou a obětavou 

práci, kterou v našem orchestru vy-
konal. Správného člověka jsme našli 
v osobě Marka Rothbauera, což je 1. 
hráč na fagot v KSO i učitel na ZUŠ 
Horní Slavkov, kde vede výborným 
způsobem místní ZUŠ Band. Orchestr 
začal budovat od začátku, což si po-
chopitelně vyžaduje svůj čas, ale už 
teď můžeme říci, že děti chodí do 
orchestru rády, orchestr má už teď 
30 členů a i pro další žáky jsou v or-
chestru dveře otevřené a budeme rádi 
za každou posilu. Je také nutné dodat, 
že Marek Rothbauer není na všechno 
sám, ale má při sobě tým učitelů, kte-
ří mu pomáhají. Leoš Kocián má na 
starosti dechovou a Jan Mikeš smyč-
covou část orchestru. Do tohoto týmu 
jsme nově povolali i našeho bývalého 
žáka Radima Vaňka, v současné době 
studenta dirigování na konzervatoři.

Mgr. Karel Šimandl

SymfOnIcký ORcheSTR ZŠ A ZUŠ



6. třídy zahájily školní rok adaptač-
ním výjezdem, kterého se účastnilo 50 
žáků a 4 učitelé.

Tato akce se uskutečnila především 
proto, aby se žáci seznámili se svými 
učiteli a navázali vztahy s novými 
spolužáky.Tři dny plné her strávily 
děti v penzionu Dukla na Mariánské. 
Během těchto dní měly možnost se 
vzájemně lépe poznat a spolupracovat 
v třídních kolektivech.

Na tento výjezd jsme dostali fi-
nanční příspěvek od Karlovarského 
kraje, proto se ho mohli zúčastnit 
všichni žáci. Myslím si, že si pobyt 
v Krušných horách užili a dobře na-
startovali svůj život na druhém stupni 
ZŠ.

 Mgr Hana Sarkisovová, 
školní metodik prevence

Hodnocení výjezdu žákem 
Matějem Lesserem ze 6.B

Už jsme konečně žáci druhého 
stupně. A tak na nás čekalo hned na 
začátku září milé překvapení. Od 
čtvrtka 8. do soboty 10. září jsme 
jeli na adaptační výjezd. Nikdo z nás 
netušil, co nás na něm bude čekat. 
Nejdříve pro nás – obě třídy 6. roč-
níků – přijel autobus a ten nás odve-
zl na Mariánskou, kde jsme se hned 
ubytovali v příjemné chatě. No a pak 
už to začalo. Spousta her, sportu, pro-
cházek a dobrého jídla. Prostě bylo to 
fajn. Měli jsme čas na své kamarády 
a hlavně na ty nové, co do naší třídy 
přišli. Také naše nová paní učitelka 
třídní paní Krumphanzlová nám ob-
čas některé průšvihy odpustila. Domů 
se nám vůbec nechtělo. Škoda, že si 
takový adaptační výjezd nemůžeme 
zopakovat.

Výtvarný kurz byl (v podstatě jako 
každý rok) naprosto skvělý. Nejenže 
je to bezvadný způsob, jak se zbavit 
školy, ale sednete si na ulici s tunou 
papírů a tužek a kreslíte a kreslíte. Jste 
středem pozornosti cizích turistů, pár-
krát jsme dostali i drobné na zmrzlinu, 
a to je k nezaplacení. Mimochodem 
zmrzlina je tam skvělá. I ubytování 
bylo pěkné, jak pokoje, tak i jídlo. 
Musím také zmínit, že jsem ráda, že 
kromě osmáků a páťáků jeli i dva sed-
máci, se kterými byl kurz ještě o něco 
příjemnější. I to, že jsme jeli v termí-
nu Chebských dvorků, bylo plus. Ne-
být toho, přišla bych o spoustu výstav, 

Letošní festival ZUŠ Karlovarské-
ho kraje zahájila 1. listopadu vernisáž 
výstavy výtvarných oborů, která bude 
celý měsíc k vidění ve vstupní hale 
budovy A Krajského úřadu. 

Tentokrát se zúčastnilo celkově 26 
pedagogů z 11 škol, námětem byla 
většinou příroda, také člověk, archi-
tektura, historie a pochopitelně Karel 
IV.

ADApTAční VýjeZD

TURISTIcký kURZ 6. ROčníků

VZpOmínky nA VýTVARný kURZ V chebU

feSTIVAl TVORby ZáklADních Uměleckých ŠkOl

koncertů a jiných akcí.
Shrnula bych to tak, že se mi tam 

líbilo a tento rok pojedu určitě zno-
vu… vždyť je to naposled.

Anežka Strnadová  9.B

Výtvarný kurz 2016 se odehrával 
v Chebu už podruhé. Vrátit se znovu 
na stejné místo a kreslit něco nového 
bylo trochu náročné. Ubytování bylo 
příjemné, stravování hodnotím 10/10, 
protože nikdo nezhubl.  Celkově kurz 
12/10, zábava nechyběla, a dokonce 
jsme tam přijeli zrovna v čase, kdy 
byly Chebské dvorky, a ty stály za to.

Štěpánka Postupová  9.B

Výstava prezentuje rozmanité způ-
soby pedagogického vedení, různou 
úroveň tvorby žáků výtvarných oborů, 
poukazuje na oblíbené náměty i origi-
nalitu zpracování tématu.  

Naši školu zde velmi dobře repre-
zentují výtvarné práce vybrané z ate-
liérů Hany Langley, Jitky Barochové, 
Zdeňky Vašířové, Jany Lewi Kamšo-
vé a Vladimíra Hrebeňáka.  

Termín: 9. května – 13. května 2017
Místo: Rekreační středisko Melchiorova Huť u Úněšova

Finanční záloha: 2 000,- Kč
SPLATNOST ZÁLOHY: do 30. dubna 2017
(na účet ZŠ a ZUŠ podle včas předaných instrukcí)

Obsah kurzu: poznávací turistika (cykloturistika), hry 
v přírodě, zásady tábornictví, základy topografie a orientace 
v přírodě, zásady 1. pomoci v terénu, lanové aktivity, netradič-
ní sporty...

Žáci, kteří nevyjedou, absolvují turistický kurz ve stejném 
termínu s denní docházkou.

Mgr. Emil Mika

 
O čem je výtvarný kurz? Přede-

vším o zlepšování dovednosti kresby. 
Když se vám podaří natrefit v para-
lelním čase vhodnou chvíli příjezdu, 
můžete natrefit na fajn lidi a spřátelit 
se tak s někým, kdo má většinou stej-
né zájmy. Takže proč jet na výtvarný 
kurz? Za poznáním nových míst, umě-
ním, zábavou (zmrzlinou) a jinými su-
per věcmi…plus se neučíme… Tak do 
toho!

Markéta Eszenyiová  9.B

červen 2016

Výtvarný kurz v Chebu | Kresby a fotografie z výtvarného kurzu jsou k vidění v přízemí budovy Šmeralova 15

Festival tvorby Základních uměleckých škol

Mimo to jsme se významnou mě-
rou podíleli na přípravě a instalaci vý-
stavy a škola také zajišťovala převoz 
všech prací a instalačního materiálu.

Výstava je pestrou přehlídkou i za-
jímavou možností podívat se na svět 
očima dětí. Nepromarněme tuto příle-
žitost :-)

Mgr. Jitka Barochová



Ve dnech 13. – 15. 5. proběhlo 
v Jindřichově Hradci celostátní kolo 
ve hře smyčcových komorních sou-
borů. Nejen z města Karlovy Vary, ale 
i za celý Karlovarský kraj se ho zú-
častnily pouze dva soubory, oba ze ZŠ 
a ZUŠ Karlovy Vary. V  2. kategorii to 
byl soubor Primavera lirica, kde sou-
těžili žáci do 13 let. Tento soubor ve 
složení Tereza Paďourková, Anežka 
Beránková, Hana Vejlupková a Kris-
tián Šťastný získal 1. místo. Druhý 

Stalo se již tradicí, že žáci Základ-
ní školy a Základní umělecké školy ve 
Šmeralově ulici spolupracují s part-
nerskou hudební školou ve švéd-
ském městě  Katrineholm. Nejinak 
tomu bylo i v letošním roce, když do 
skandinávské země vyjely na začát-
ku měsíce června pod vedením p. uč. 
Miljo Mileva dva soubory, aby před-
vedly především tradiční českou hud-
bu. Prvním ze souborů byla Malá li-
dová muzika. Ta vystoupila celkem na 
třech pódiích, a protože protagonisté 
byli oblečeni v karlovarských krojích, 
zapůjčených souborem písní a tanců 
Dyleň, sklidili ve spojení s písnička-
mi a hudbou bouřlivé ohlasy. K těm 
napomohlo i to, že Švédové, stejně 
jako ostatní Skandinávci, nedokáží 
zároveň zpívat i hrát. K tomuto feno-
ménu přispěl i souborový dudák, který 
kromě virtuózní sólové skladby zahrál 
domorodcům i písničku ze švédského 
oblíbeného seriálu Pipi Punčochatá. 
Dokázal tak rozezpívat celý sál a skli-
dil zasloužené ovace. Druhým těle-
sem, který se částečně odštěpil z Malé 
lidové muziky, byl soubor Primavera 

Je to tak! Ani jsme se nestihli roz-
loučit s létem a zima už klepe na dveře. 
Většinou se v našich pěveckých sbo-
rech začínají zpívat koledy až koncem 
října. Letos jsme si ale se Zvonkem 
pospíšili. Vánoční melodie se z našich 
oken linuly už v polovině září. Čeká 
nás totiž výjimečný koncert a my mu-
síme nastudovat dvanáct vánočních 
písní a koled. Jde o koncertní turné 
zpěváka, imitátora a baviče Vladimíra 
Hrona, na kterém také budou účinko-
vat Ilona Csáková, Vojtěch Drahokou-
pil, Kateřina Jalovcová, Lucie Černí-
ková a Severočeská filharmonie. Celé 
turné je koncipováno jako benefiční, 
ve prospěch celostátní nadace Dejme 
dětem šanci. Koncert se bude konat ve 
středu 30. listopadu v 19.30 v Národ-
ním domě Ambassador.

No a samotné adventní koncerty 
zahájí sbor Rolnička. Již tradičně vy-
stoupí na první adventní neděli 27. lis-

Vážení rodiče a žáci,
ráda bych vás informovala o pro-

jektu, který bych ráda od ledna 2017 
začala realizovat.

Podle názvu článku soudíte správ-
ně, že souvisí s divadlem. Já sama 
mám k němu velice blízko a není to 
jen tím, že v něm občas pracovně vy-
pomáhám a paní ředitelku znám asi 
trochu blíže, než vy ostatní. Ráda sle-
duji nové tituly, ať se jedná o hudební 
představení, taneční či činoherní. Jen 
jsem vždy trochu smutná, když v hle-
dišti nevidím diváky z řad mladších 
generací.  A tak jsem se rozhodla, že 
s tím zkusím trošku bojovat. Malá 

SOUTěž SmyčcOVýchVánOce jSOU OpěT ZA DVeŘmI

VSTŘíc DIVADlU

feSTIVAl kRAjSkých ZUŠ

úspěšný ansámbl s názvem Gaudea-
mus quartet  ve 4. kategorii nad 15 let 
ve složení Ivan Milev, Matěj Milev, 
Adéla Dietlová a Danny Takieddin 
se umístil na třetím místě. Protože na 
soutěži, která se koná jen jednou za tři 
roky, byla konkurence obrovská, mů-
žeme konstatovat, že žáci opět obháji-
li vynikající jméno své školy, jak už je 
ostatně pravidlem.

Miljo Milev

lirica. Je to komorní soubor, který 
v letošním roce získal na celostátní 
soutěži komorních souborů v Jindři-
chově Hradci první místo. I ten svým 
výkonem zvedl posluchače ze židlí 
a ukázal tak, že i žáci ZUŠ mohou 
hrát barokní hudbu na prakticky pro-
fesionální úrovni. Ačkoliv byla cesta 
do Švédska provázena obavami dětí 
i rodičů z neznámého prostředí, cesta 
zpět se neobešla dokonce i bez slziček 
v očích našich žáků, kteří zjistili, že 
i tak daleko od domova jsou báječ-
ní lidé, krásná příroda a všespojující 
hudba. A nutno s potěšením dodat, že 
za úspěchem celého projektu stojí též 
skvělá organizace na švédské straně 
zprostředkovaná katrineholmským 
Klubem řeči a kultury, vedeným paní 
Jarmilou Kocourkovou – skvělou or-
ganizátorkou, bez které by celá akce 
byla odsouzena k nezdaru. Velký dík 
patří také katrineholmské Kultursko-
lan a jejímu řediteli Lennartu Ejeby. 
Celý zájezd se uskutečnil s význam-
nou podporou města Karlovy Vary.

Miljo Milev

topadu v 17.00 hod. v kostele v Sedle-
ci a zazpívají nejen vánoční písně, ale 
také dětské písně s čertovskou téma-
tikou. Ten samý den, ovšem v 18.00 
hod. můžete přijít rozsvítit stromeček 
s žáky pěvecké třídy M. Lendělové 
a K. Kučerové k hotelu Savoy. Zde 
zpíváme již pátým rokem a atmosféra 
Vánoc jde cítit nejen z našich písní, 
ale také z výborného cukroví a vá-
nočního čaje, který vám zde zaměst-
nanci hotelu nabídnou. Ve čtvrtek 1. 
prosince v 16.00 proběhne ve Velkém 
sálu hotelu Thermal Adventní koncert 
a zazpívají zde sbory Rolnička a Zvo-
neček.  Krásnou vánoční atmosféru 
se vám budeme snažit nabídnout na 
tradičním sborovém koncertu v sále 
Lázní III 12. prosince od 17.17 ho-
din. Těšit se můžete nejen na spoustu 
krásných vánočních a zimních písní, 
ale také na básně a říkadla, hádanky 
a vtipy, o které se postarají sami žáci 

snaha byla asi před půl rokem, kdy se 
mi podařila zorganizovat návštěva cca 
15 dětí (hudebníků i tanečníků) před-
stavení muzikálu Edith Piaf. Děti byly 
nadšené a o představení dlouho mlu-
vily. Tak proč bychom nezkusili tuto 
tradici zachovat?

Každý měsíc společně s Karlo-
varským městským divadlem vyberu 
jedno představení, přičemž budeme 
střídat různé žánry od muzikálu, přes 
operetu, operu, balet až k činohře. 
Název titulu vyvěsím na nástěnku 
v budově prvního stupně ve třetím pa-
tře. Zde najdete takébližší informace 
k představení a to včetně obsazení.  

pěveckých sborů. Ve čtvrtek 15. pro-
since si zazpívá sbor Zvonek a chla-
pecký TAM-TAM koledy a vánoční 
písně v netradiční jazzové úpravě pod 
vedením Milana Krajíce na Jazzových 
Vánocích. Koncert vypukne v 19.30 
v Městském divadle. Samozřejmě 
malé sbory čekají ještě vánoční trhy. 
Termíny zatím ovšem nejsou jasné. 
A na závěr ještě jedno pozvání. Ad-
ventní dobu jsme zahájili v kostele 
v Sedleci a uzavřeme ji v kostele svaté 
Máří Magdalény čtvrtou adventní ne-
děli 18. prosince. Žáci M. Lendělové 
vystoupí během slavnostní mše svaté 
od 10.00 hodin. Těšit se můžete nejen 
na jejich nastudované vánoční písně, 
ale také na tradiční chrámové zpěvy, 
které zaznívají v kostele právě a jen 
v adventní dobu. Myslím, že pokud 
chcete nasát tu opravdovou sílu Vá-
noc, přijďte se podívat

Mgr. Miroslava Lendělová

Informace také zašlu e-mailem všem 
sboristům, tzn. hudebníkům, na které 
mám e-mailové adresy, a děti budu 
také informovat v hodinách hudeb-
ní výchovy. V rámci naší spolupráce 
s divadlem bude výše vstupného zvý-
hodněna, a to pro každé dítě a jeden 
dospělý doprovod. V případě zájmu 
kontaktujte přímo mě a vstupenky 
vám zajistím. 

Byla bych moc ráda, kdyby se má 
myšlenka vydařila, a napomohla tak 
vytvářet pozitivní vztah našich dětí 
k divadlu a kultuře.

Mgr. Miroslava Lendělová

kOmORních SOUbORů

Zájezd folklórního souboru do Katrineholmu

Festival všech ZUŠ v Karlovarském 
kraji je jednou z iniciativ Krajské umě-
lecké rady. Koná se jednou za tři roky 
a zúčastňují se ho žáci ZUŠ ve všech 
čtyřech oborech: výtvarném, taneč-
ním, dramatickém a hudebním. Ver-
nisáž výtvarného oboru již proběhla 
a Karlovarské městské divadlo bude 
ve dnech 14. až 16. listopadu hostit 
žáky ze všech ZUŠ v programu, který 
je rozdělen podle oborů. 14. listopadu 
se představí taneční obor, 15. listopadu 
literárně - dramatický obor a 16. listo-

padu hudební obor. Koncert hudebního 
oboru je rozdělen do tří částí: v prvním 
bloku se představí žáci nebo soubory, 
kteří získali v loňském roce ocenění na 
soutěžích ZUŠ, z naší školy vystoupí 
sbor Zvoneček se sbormistryní Karo-
línou Kučerovou, soubor Primavera li-
rica: Anežka Beránková - zobc. flétna, 
Tereza Paďourková - housle, Kristián 
Šťastný - violoncello, Hana Vejlupková 
– klavír, a Flétnový tandem: Matěj Ro-
thbauer – alt., tenor. flétna, Magdaléna 
Pitrová – alt., bas. flétna. V druhé části 

zazpívají spojené sbory ze všech škol 
pod vedením Ivety Poslední a ve vy-
stoupení spojeného symfonického or-
chestru zazní II. věta z Haydnovy sym-
fonie S úderem kotlů a spolu se sbory 
lidová píseň Mezi horami. Symfonický 
orchestr bude řídit dirigent Jan Mikoláš.

Všechny koncerty začínají v 19.00 
a vstupenky si můžete vyzvednout v se-
kretariátech ZŠ a ZUŠ nebo i v předpro-
deji Karlovarského městského divadla.

Mgr. Karel Šimandl

ZájeZD fOlklóRníhO SOUbORU
DO kATRInehOlmU



Ohlédnutí za prázdninami 2016 
Osudy ztracených matraček a jiné prázdninové příběhy a fantazie

Literárně dramatický obor ZUŠ | vyučuje Štěpánka Kačerová Lovacká

Bylo nebylo, v jedné vesničce, Divišov se jmenovala, bydleli kamarádi. Eliška, Kačenka, 
Xénie, Tomáš a Sebastián. Když začaly prázdniny, jeli společně na tábor do Karlových 

Varů.
Po příjezdu dostali informace, uniformy a čepičky se svými jmény.
Tomáš se zeptal: „Proč musíme mít na sobě takové staré a potrhané šaty?“
„To aby každý viděl, jak jste stateční a nečučíte jen do televize, počítače, tabletu, nebo mobi-
lu,“ řekl vedoucí.
Kamarádi se po sobě podívali a viděli, že Tomáš má pravdu. Jejich šaty byly opravdu potrhané. 
Ale než stačili ještě něco říct, vedoucí už pospíchal řešit, proč 2 kluci shodili jiného s brýlemi 
do řeky.
„A proč se to tu vlastně jmenuje Karlovy Vary?“ ptala se Eliška.
A Xénie spustila: „ Před 700 lety tu žil český král a římský císař Karel IV...“
„Pane bože!!!“ zaúpěli Tomáš a Sebastián.
„...Vary nazval, protože pramen Vřídlo se vařilo a Karlovy, protože je sám objevil...“
„A s měkkým i nebo tvrdým y?“ ptal se Sebastián.
Xénie se nadechla a v plné rychlosti řekla: „Myslíš Karlovy? Přece s tvrdým, ty hlupáčku.“
Sebastián to udělal schválně. Xénie vypadala tak hezky, když se naštvala... Od první chvíle se 
mu líbila.
Tomáš, Eliška a Káťa to poznali, protože Sebastián se na Xénii každou chvíli díval a z očí 
jako by mu vyskakovala dvě růžová srdíčka. Zapomněl zavřít pusu a sliny mu tekly na boty 
a ponožky... Konečně se vzpamatoval, protože se už setmělo a čekala je noc spaní pod širým 
nebem.
Sebastián si vlezl do spacáku a šoural se nenápadně, jako pomalá housenka ke Xénii.
„Dobrou noc!“ vykřikl rychle Sebastián.
Xénie vyskočila metr a půl do výšky.
„Pro-pro-promiň,“ koktal Sebastián, „nechtěl jsem tě vylekat, já jenom...“
„To nic, já jsem taková trochu lekavá. Dobrou noc,“ řekla Xénie.
„Dobrou,“ řekl Sebastián, otočil se na bok a usnul.
Ráno Xénie budila Sebastiána, ten ji vzal za ruku a pak otevřel oči. Vypískl a v pyžamu vběhl 
do řeky. Myslel, že tu je divná vodní příšera, Xénii vůbec nepoznal, protože měla celé červené 
oči.
„Celou noc jsi chrápal a já nemohla usnout,“ vysvětlovala.
Káťa a Tomáš podali Sebastiánovi ručník a náplast, protože v řece šlápl na střep.
„Nástup!“ křičel vedoucí tábora.
„Dnes si na skauty nebudete jen hrát, ale něco se naučíte. Takže musíte najít v řece Vltavě...“   
„Ohři, né Vltavě,“  opravila ho Xénie, „Ohři,“ pokračoval vedoucí, „najít něco, co tam nepatří, 
a zjistit, jak se to tam  objevilo.“
Asi po třech hodinách zavolali naši kamarádi, že něco našli. Nejdřív si mysleli, že to je zlatá 
kolébka, jako se vynořila z Vltavy, když se narodil Karel IV.
“Tohle není žádná zlatá kolébka, to za a), a za b) se kolébka vynořila z Vltavy a v Praze,“ 
poučovala Xénie.
Jeden z vedoucích se začervenal a řekl: „Dobře, dobře, a teď se všichni vraťte do svých stanů! 
To je rozkaz!“
„Hele, taky si říkáte, proč se ten vedoucí tak zlobí?“ zeptala se Káťa.
„Někdo z nás by měl prozkoumat jeho stan,“ řekla Eliška.
„Ty!“ ukázala Xénie na Sebastiána.
„No dobrá, já tam vlezu,“ souhlasil Sebastián. „Kdyby náhodou přicházel, tak ať Tomáš za-
kokrhá.“
„Proč já?“ nechápal Tomáš.
„Řveš tak silně, že by ptáci popadali do řeky!“ smála se Káťa.
Když se Sebastián porozhlédl po celém stanu, nemohl uvěřit svým očím. Byl tam počítač, 
televize, lednice a všechno možné, na co si vzpomenete. Dokonce i ta zlatožlutá matračka, co 
našli v řece.
Najednou uslyšel kokrhání a jak si ostatní říkají: pozor, už jde. Vedoucí lezl do stanu a Sebasti-
án na něj skočil. Vedoucí zařval a spadl na stan. Ostatní vedoucí přiběhli a chtěli na Sebastiána 
zavolat policii, ale když viděli, co ve stanu je, dali mu medaili za odvahu. A vedoucí skončil 
v base, odkud, jak se ukázalo, nedávno utekl.
„Připadám si jako v nebi,“ řekl Sebastián, když se vedle něho objevila Xénie s vějířem a ptala 
se, jestli nechce pusu. Popadla ho a zakryla je vějířem...

Anička Laštůvková 11 let

Byla jednou jedna matračka, která žila v Americe. Jednoho dne si vyjela k moři a hned 
skočila do vody. Tedy vlastně ne ona, ale její člověk a ona společně s ním. Člověk si lehl 

na matračku a po chvíli kolébání vlnami usnul. Po nějaké době ho probudilo troubení parníku. 
Člověk se vyděsil a skočil do vody. Udělal chybu, motory parníku ho rozsekaly. Matračka 
plavala dál. Plavala přes Itálii, Řecko, Chorvatsko, kolem Afriky až k Mysu dobré naděje, kde 
ji našel černoušek Lubu.
Lubu se divil: „Co to je?“
Když to pochopil, vzal ji a hrál si na ní od rána do večera. Plánoval si, že s ní obepluje celý 
svět. A jednoho dne se mu sen vyplnil, vydal se na cestu. Po čase ale usnul, plul kolem parník, 
zatroubil... Luba se lekl a spadl do vody. Udělal chybu. Motory parníku ho rozsekaly.  
No alespoň že ta matračka obeplula celý svět.
Ale stejně její život skončil. Skončil v Číně a to tragicky. Spadla na ni bomba, kterou vypustili 
Američané.
Když na matračku bomba padala, řekla si: „V Číně jsem se stvořila, v Číně také končím. A zde 
vidíte, že nejsem rasista. Ležel na mně Američan, vyráběli mě v Číně a hrál si na mně černou-
šek...“

Honza Tolar 11 let

Dnes je poslední den školy a začínají prázdniny. Co budu dělat? No asi to budou typický 
prázdniny, sednu si k PC... Ne, chce to něco jiného. Nó, přemýšlím, co dělat, pojedu k ba-

bičce, která má X Box! Dobře, dobře. Už toho nechám, pojedu k babičce, která má slepice. 
A ty slepice mají vždy vajíčka, vlastně nevím, jak ony se vlastně dostanou ven z těch slepic? 
Jsou docela velký!
Když jsem dorazil k babičce, byla nešťastná. Tři slepice se ztratily. Vydali jsme se je hledat. 
Po nějaké době jsme uviděli první. Jela na lišce. Po chvíli jsme obě odchytli a slepici dali do 
kurníku. Další dvě se nám do tmy nepodařilo najít, tak jsme šli spát. Druhý den jsme viděli, jak 
se ty dvě pohřešované slepice projíždějí na kole. Chytli jsme je a dali do kurníku. Kolo jsme 
jim zakázali, dokud si nevydělají na přilbu.
Slepice si hned další den pořídily skleněné prasátko a začaly si do něj šetřit. Vydělávaly si 
drobnými pracemi, aby si mohly koupit speciální přilby pro slepice.
Rozhodl jsem se, že čistého vzduchu bylo už protentokrát dost a vrátil jsem se do města.                                                                                     
Miroslav Marek 12 let

Cestovatel jménem Majk se rozhodl, že se vydá na cestu. Zní to jako jméno nějakého pána, 
ale je to kočka. Ano, slyšíte dobře, kočka. Vlastně kocour. Ale nebyl to jen tak obyčejný 

kocour. Uměl se oblékat, mluvit a tak... No a jednoho dne se tedy rozhodl, že nebude stále 
dělat jen to, co se od něho očekává. Když sedával na okně, slyšel, jak se lidi baví o tom, kam 
pojedou na prázdniny a dovolenou, a chtěl něco takového také zkusit. A tak si sbalil umělou 
myš, granule a misku na vodu. Skočil z okna a už byl ve světě. Nebojte se, bydlel v přízemí, 
tak dopadl bez problémů na všechny čtyři.
Šel už nějakou dobu, občas se napil, bylo horko, ještě že si vzal tu misku a i nějakou tu granuli 
snědl. Koukal po různých památkách, ale nejvíce ho zaujali podivní lidé, kteří byli celí stříbrní 
či zlatí. Kocourovi z toho šla hlava kolem. Nechápal to. Když pak přišel ke dvěma, kteří vy-
padali, že sedí ve vzduchu, jeden výš a druhý pod ním, nerozuměl už ničemu. Občas se trochu 
pohnuli a lidé jim házeli do klobouku nějaká kovová kolečka, která vždy cinkla.
Stmívalo se a kocoura už ta dovolená přestávala bavit. Zívl a zamířil domů. Po návratu si uvě-
domil, že před odchodem zapomněl vlastně udělat bordel. A tak shodil pár věcí, rozbil jednu 
vázu a šel spokojeně spát.

Jiří Humlíček, 12 let

Venku bylo velké teplo a divočák sledoval, jak se všichni balí a někam odjíždějí.
„Kam jedete?“ zeptal se jedné rodinky, která se právě chystala k odjezdu.

„Do Řecka, na prázdniny,“ odpovědělo mu jedno z dětí, které právě cpalo do auta šnorchl 
a ploutve.
„Jé, tam jsem ještě nebyl. Můžu jet s vámi?“ zkoušel to divočák.
„Ne,“ odpověděli mu všichni sborově.
Ale divočák se nevzdal. Schoval se v kufru a za trest jim tam snědl všechny zásoby, co si vezli 
s sebou.
Na pláži v Řecku se mu moc líbilo. Právě si stavěl hrad z písku, když přiletěla nafukovací 
matračka. Nikdo se k ní nehlásil, a tak si na ni divočák vlezl a vyplul na moře. Po nějaké době 
usnul a spal asi dlouho, protože když se vzbudil, doplul právě po řece proti proudu do Karlo-
vých Varů.
Na Masarykově ulici byla právě obří vodní klouzačka. Divočák si na ni vlezl s matračkou, roz-
jel se a letěl... Doletěl až do Prahy a šel na letiště, protože prázdniny byly teprve v polovině...

Sebastien J. Kačer 12 let

Hrnec probudil nezvyklý shon. Vzali ho z police a hrnec čekal, že v něm budou vařit polév-
ku. Ale místo toho ho strčili do tašky, dokonce společně s policí.

„Asi se stěhujeme,“ řekl nešťastně polici. Čekal nějakou odpověď, ale police mlčela.
Cesta byla dlouhá, ale nebylo to ani 15 let, ani 15 minut, něco mezi tím.
Když skončila, hrnec pochopil, že přijeli na prázdniny. A ke všemu na prázdniny do Černé 
Hory! To bylo radosti! Proč? Protože přijeli k moři! Radost hrnce však vystřídal strach. Bál se, 
že zrezne. Ale namazali ho krémem, a tak si mohl i zaplavat...
Když po nějaké době museli všichni domů, nebyly hrnec s policí smutní. Seznámily se s hrníč-
kem, konvicí a termoskou z jiných rodin. Hned po návratu jim zavolaly a to byla párty! 

Gleb Androsov 12 let

Ahoj, jmenuji se Fokulary. Asi si říkáte, co je to za jméno. Na naší planetě je to vzácné 
jméno. Jsem vlastně skoro člověk, ale mám pět očí, křídla jako démoni a rohy. Na planetu 

Zemi se nás dostalo tisíce, ale já jsem originál. Tady vypadám jako nafukovací lehátko. A teď 
o prázdninách se povaluji na pláži a občas se na mně někdo povozí.
Lehátka vlastně vznikla díky mně, budu vám o tom vyprávět. Kdysi jsem ležel na pláži na vaší 
planetě a koukal na nebe. Najednou mě něco popadlo, hodilo do vody a skočilo na mě. Lekl 
jsem se, ale jelikož mám tajnou schopnost sebeobrany, spadlo to do vody a utopilo se to. V tu 
chvíli mě uviděl člověk, jmenoval se Kolins Melkon a díky mně vynalezl nafukovací lehátko.
Asi si říkáte, že jsem na začátku tvrdil, že jsem člověk, tak jak můžu být nafukovacím lehát-
kem? Tak vypadám jen na vaší planetě. Ve skutečnosti jsme démony smrti, a jelikož nás vy lidé 
nesnášíte, tak se přetvarujeme do lehátek a vy si nás nevšimnete. No a to je celé, a jelikož sis 
to přečetl, musím tě zabít!
Neboj se, kecám, nemusím tě zabít, jsem už jediné takové lehátko, vlastně démon, na celém 
světě, a to démon, který se spřátelil s člověkem. Tak se měj a užij si další prázdniny, třeba se 
někde u vody potkáme...
 

Štěpánka Bošková 12 let



V první polovině prázdnin jsem byla se svojí rodinou na dovolené v Černé Hoře. Chytili 
jsme dobré počasí, lidé tam byli milí a strávili jsme tam hezkých dvacet čtyři dní. Chodili 

jsme hlavně po horách a největší zážitek jsme si odnesli z našeho nejdelšího výletu. Málem 
jsme tam totiž získali psa.
Bylo ráno a my se chystali na výlet kolem skalního sedla, tyčícího se nad okolní krajinou. Měli 
jsme trochu naspěch, protože výlet měl být dlouhý a večer měl přijít déšť. Moc jsme se nevy-
spali, protože nás v noci budil pes. Byl roztomilý, bílý s modrým obojkem, ale v noci neustále 
štěkal a lezl pod auto.
Ráno tam byl zase, a když jsme se vydali na cestu, šel s námi. Hned na začátku cesty ho táta 
pojmenoval Pepa a házel mu zbytky ovoce, které jsme po cestě konzumovali. Pepa je kupodivu 
ochotně sbíral a zdálo se, že mu docela chutnají a pochod ho docela baví. Než jsme se nadáli, 
byli jsme nahoře v sedle. Pepa, který nás celou dobu doprovázel, ležel vedle nás ve stínu, jako 
by se nechumelilo.
Během cesty se nám několikrát ztratil z dohledu, mysleli jsme si, že se vydal zpátky, ale na-
konec se vždy objevil. Když na delší dobu zmizel, začali jsme ho vždy hledat, stal se prá-
voplatným členem výpravy. I o vodu jsme se s ním dělili. Obešli jsme celé skály a se sluncem 
v zádech se vraceli zpět. Když jsme došli k autu, slunce zalezlo za mraky jen o chvíli dřív, než 
by zapadlo, a začalo se šeřit.
Pepa po celodenním výletu zaslouženě odpočíval u auta a my přemýšleli, co s ním budeme 
dělat, jak se s námi bude vracet přes hranice domů.
Vtom se objevily dvě děti, řekly pardon a Pepu si odvedly. Nezmohli jsme se na slovo. To ho 
celý den nepostrádaly? Nevadilo jim, že byl celý den pryč? Chudák Pepa.
Vše jsme si to zapsali do deníčku a zpětně si s úsměvem říkali, že jsme si Pepu vlastně mohli 
nechat, že by to těm dětem zřejmě ani nevadilo.
                                                                                  

 Štěpánka Smržová 17 let

Byl krásný letní den a slunce pražilo v plné své síle. Takové horko vždy přivedlo spoustu 
lidí na pláž k moři a dnešek nebyl výjimkou. Bylo sotva pár hodin po snídani a lidi se už 

hrnuli ochladit do čisté a vlažné vody.
Mezi nimi i jedna menší rodinka, která si přivezla s sebou svou oblíbenou matračku. Tato 
tmavě červená matračka byla v rodině dlouho a nikdo si bez ní hezký den na pláži nedovedl 
ani představit.
Dnes si pokojně plula, slabý vítr v zádech. Když vtom vítr začal sílit a objevil se první mrak 
toho dne. Nikdo si z toho ale nic nedělal, což byla chyba a změna blízkého osudu oné matrač-
ky. Vítr se zvedal víc a víc, a než si toho rodina všimla, tmavě červenou matračku už unášel 
prudký vítr.
Matračka nevěděla, jak dlouho už plula. Možná pouze hodiny, dny, ale jí to připadalo jako celá 
věčnost. Bylo to pro ni zvláštní. Byla vždy zvyklá na zalidněné okolí, na pištění dětí, když se 
na ni snaží vylézt, ale tady neslyšela ani jedno. Bylo naprosté ticho. Ryby různých barev, tvarů 
a druhů plavaly kolem ní, zatímco ona se bezhlavě plavila za neznámým cílem.
Slunce už začalo zapadat a zabarvovalo okolí do odstínů žluté, oranžové a červené. Matračka 
byla už unavená a chtěla se pouze vrátit za svou rodinou. Vtom si všimla obrysu velkých stro-
mů v dáli. S nadějí, že uvidí opět pevninu, se tmavě červená matračka rozhoupala do rytmu vln 
a plavila si to plnou rychlostí vpřed.
Když po nějaké době konečně připlula, naděje ji ihned opustila. Nikdo tam nebyl, byla tu sama. 
Narazila tedy na opuštěný ostrov. Tiše si povzdechla a chtěla pokračovat ve své plavbě, když 
najednou uslyšela radostný výkřik. Otočila se a uviděla člověka. Vypadal ale jinak než ti, na 
které byla zvyklá. Měl potrhané oblečení, dlouhé vlasy a vousy a vypadal vyhuble. Odvodila si 
z toho všeho, že to musí být trosečník a že tu asi byl sám už dlouho.
S radostí se vracela k ostrovu, už nebyla sama a navíc mohla někomu pomoci.
Rozhodli se, že vyplují ráno, protože kdo ví, co je v temných hlubinách moře čekalo.
Druhý den dopoledne se rodina vrátila opět na pláž. Rozhodli se vydat na pátrání po své oblí-
bené matračce, když vtom uslyšeli překvapené výkřiky lidí kolem.
Šli se tedy podívat na zdroj dění.
„Podívej, někdo připlul na té matračce!“ křičelo dítě vedle.
 A byla to pravda. Na tmavě červené matračce plul nyní již šťastný trosečník, vděčný a zachrá-
něný.
Později se ukázal další šokující fakt. Onen trosečník byl totiž vzdálený člen rodiny,  dokonce 
původní majitel matračky. Následovalo šťastné shledání, přípitky na zdraví a podobně, jak už 
to v takových chvílích bývá. A matračka byla šťastná...

Kiki Hluchá 17 let

Hotel
Room 213

Kolem jedné hodiny jsem dorazila do hotelu. Přesněji 16. 7. ve 13.13. Tuhle dovolenou 
jsem si vyloženě vydobyla. Relaxace už byla zasloužená. Je zvláštní jet z Ameriky až do 

Rumunska kvůli odpočinku. Ale potřebovala jsem změnu prostředí.
Přistoupila jsem k recepčnímu pultu a usmála se na obsluhu.
„Dobrý den, mám tu objednaný pokoj na jméno Marilyn Jackson.
Sehnula se pod stůl a vytáhla nějaké papíry.
„Jistě, hned vám přinesu klíč. Tohle prosím vyplňte.“
Rýsovaly se jí výrazné kruhy pod očima a pomalu zakopla o vlastní nohu. V duchu jsem ji 
politovala.
Když jsem se poprala s vyplňováním dotazníku, zvedla jsem oči. Na pultu ležely klíče, usou-
dila jsem, že budou pro mě, a kývla na poslíčka. Přebrala jsem od něho svůj kufr a do ruky mu 
vtlačila pětidolarovku.
„Dál už to zvládnu sama.“
S úsměvem mrkl a otočil se k dalším hostům.
Popadla jsem kufr a natěšeně se hnala do výtahu. Zmáčkla jsem trojku. Na klíčích totiž byla 
krasopisně vykroužená třistatřináctka. Přišlo mi to zvláštní, pokoje číslo 13 většinou v hotelích 
nemají. Ale přeci jenom, Rumunsko není USA, a jak se říká, jiný kraj, jiný mrav. Dívala jsem 
se na své odrazy ve stěnách výtahu a cítila, jak stres ustupuje. Nadšeně jsem se zasmála jako 
dítě před prázdninami. Najednou světla výtahu začala blikat. Otočila jsem oči nad údržbou 
a trochu ve mně zatrnulo. Trpím lehkou klaustrofobií a výtah ve tmě je pro mě noční můrou. 
Světla zablikala znovu a výtah sebou prudce trhl. Málem jsem ohodila protější stěnu obsahem 
žaludku. Svezla jsem se do rohu a objala klepající se kolena. Světla zhasla. Chtěla jsem křičet 
o pomoc, ale hlas se nedostal ven, když mi krk sevřely ledové prsty. Moje nebyly. Světla se 
zase rozzářila a já se zděšeně rozhlížela. Byla jsem tam sama. Dveře se otevřely a já spěchala 
ven. Rozklepaně jsem nahlížela do pokoje 313. Naskytl se mi pohled na překrásný pokoj ve 

viktoriánském stylu. Trochu mě to zklidnilo. Zavazadlo jsem uložila do skříně a rozhodla se 
napustit si vanu. Když jsem lezla příjemně uvolněná z vany, uslyšela jsem veselé pískání a let-
mé zaťukání na dveře.
„Hned jsem tam,“ zavolala jsem, vlezla do županu a opřela se do dveří. Nešly otevřít. Zavrtěla 
jsem nad tím hlavou a zatlačila silněji. Najednou povolily a já se skutálela do pokoje. Hlasitě 
jsem zanadávala. Klepání se ozvalo znovu. Rychle jsem otevřela dveře. Nikdo tam nebyl. Roz-
hlížela jsem se, ale nikde nikdo. Bylo to děsivé. Zabouchla jsem dveře a šla si vybalovat, abych 
se uklidnila. Když jsem vše úhledně uložila do skříně, vybrala jsem si šaty na večeři a v tu 
chvíli jsem za dveřmi uslyšela prozpěvovat si něčí hlas: „210, 211, 212, 214, 215.“ Ta žena za 
dveřmi očividně neuměla nejen zpívat, ale i počítat. 213 vynechala. Vzala jsem si knihu, že si 
před večeří ještě budu číst, ale po chvíli praskla žárovka, a tak jsem se na večeři vydala dříve, 
než jsem chtěla. Dolů jsem sešla teď už raději pěšky a našla jídelnu. Vše vypadalo normálně 
a já si oddechla. Vděčně jsem pohlédla na švédské stoly, vybrala si místo a s talířem se vydala 
na obchůzku. Snažila jsem se nandávat si pouze decentně. Když jsem si přidávala asi po sed-
mé, cestou jsem do někoho narazila. Odložila jsem, v tuto chvíli naštěstí prázdný, talíř a začala 
se omlouvat. Naštěstí srážka byla jen lehká, a tak to nebylo tolik trapné. Žena si oprášila rukáv 
a povytáhla obočí: „Já se omlouvám.“ Měla na sobě fialové triko a černé džíny. Ještě jsem se 
ujistila, že je opravdu v pořádku a chtěla jít, když tu nás někdo obě srazil k zemi. Vyděšeně 
jsem vykřikla a chránila si tvář při dopadu oběma rukama. Zvedala jsem hlavu k té pohromě 
a uviděla jsem, jak se ze mě zvedá roztržitá blondýna. „Jejda,“ řekla jenom. Natahovala jsem 
se po svém talíři, že ji praštím, ale rozmyslela jsem si to. Nabídla mi ruku a já se zvedla. Ani 
se neomluvila!
Blondýna se usmála. „Promiňte! Spěchala jsem na večeři.“
Mezitím se zvedla už i žena, do které jsem první vrazila já. Vypadala patřičně zaraženě. „Tak 
já už raději jdu. Chci si vyměnit pokoj.“
Zastavila jsem ji. „Proč ho chcete vyměnit?“
Nervózně si prohrábla vlasy: „Je...zvláštní. Necítím se tam dobře.“
Druhá žena, která nás před okamžikem tak hrubě srazila na zem, zpozorněla: „ V tom mém se 
dějí divné věci, asi půjdu s vámi.“
Obě dvě už mířily k recepci, a tak jsem je dohnala: „Připojím se.“
Za pultem recepce seděla vyčerpaná, avšak mile vypadající žena.
Jedna po druhé jsme jí vylíčily naše problémy s ubytováním. Během vypravování jsme polo-
žily na pult naše klíče od pokojů.
Recepční je vzala do rukou a nevěřícně zakroutila hlavou: „Ale pokoje 213, 313 a 413 v našem 
hotelu nemáme...“ 

Jana Přistoupilová 15 let

Room 313

Na dovolenou jsem se upřímně těšila. Můj bratr mi koupil k narozeninám letenku a rezer-
vaci v hotelu. 16. 7. jsem letěla 2 hodiny a taxíkem jsem jela hoďku vysoko do hor. Hotel 

vypadal docela slibně. Popadla jsem svůj příruční kufr velikosti metr na půl metru. Poslíček 
nadšeně čekal, že mi kufr vezme, ale já jsem jen kývla na znamení, že si to vezmu sama. Při-
kývl a nechal mě být.
Prošla jsem otočnými skleněnými dveřmi a ocitla se v prostorné mramorové hale. Bylo to úžas-
né a přitom decentní. Moc lidí tam však nebylo, nebo ještě nedorazili. Za recepcí pochrupovala 
stará ženská na bázi sušené švestky.
,,Ehm-ehm…,” upozornila jsem na sebe. Ženská se ošila, zamumlala něco o tom, že je za chvíli 
zpět, a zmizela ve dveřích do další, mně neznámé místnosti. Vyčerpaně jsem si promnula kořen 
nosu a mimoděk se podívala na hodiny, které právě ukazovaly čas 14:14. Tlumené pískání 
nějaké zvláštní melodie mě vytrhlo ze zamyšlení.
,,Mohu vám pomoci?” ozval se za mnou hluboký hlas se zastaralým přízvukem. Ihned jsem se 
otočila a spatřila postaršího muže v černém obleku. Na chvíli jsem se pozastavila nad tmavě 
rudou skvrnou na košili, avšak během chvíle jsem to přešla.
,, Ano, jistě! Potřebuj klíčky od pokoje číslo...eem…,” nedořekla jsem, jelikož mi papír s do-
klady a takovými těmi věcmi co a jak vytrhl z ruky. Omluvně se usmál, pročetl si krátce papír 
a pak sáhl pod pult. Zachrastily klíče a on přede mne položil klíč s visačkou 313.
,,Děkuju!” chňapla jsem po něm a rozešla se směrem k výtahu… Ano, moje lenost nezná 
mezí… mám jeden kufr, a i přesto pojedu výtahem.
,, Počkejte! Ten výtah dneska nějak blbne!” zastavil mne hlas staré paní od pultu. Aniž bych se 
otočila, prudce jsem zabočila. Vyšla jsem schody do prvního patra a  vtom to začalo-
,,101, 102, 103, 104, 105……. 114, 115-”, na moment jsem se zarazila. Vyšla jsem schody a-
,,201, 202, 203, 204, 205, 206……. 211, 212, 214, 215…”, prozpěvovala jsem si na mě příliš 
vysokým a nepřirozeným hlasem.
,,...310, 311, 312, 313-”, odemkla jsem si. Byl to krásný, starobylý pokoj. Vyčerpaně jsem 
odložila kufry a zády padla na matraci.
To je divný… Převalila jsem se na bok a klekla si. Rukou jsem přejela po peřině a skutečně 
nahmatala tvrdé místo v matraci, jakoby v ní bylo vydlabané místo a v něm uložené lidské tělo. 
Se zatajeným dechem jsem odkryla peřinu, ale nic tam nebylo. Pak jsem strhla prostěradlo 
a začala být trochu hysterická. Asi jsem opravdu unavená…
Vyšvihla jsem se na nohy a zašla do koupelny. Pustila jsem horkou, tedy teplou vodu a šla do 
pokoje vyndat si oblečení na večeři. Sice lišky spát ještě nešly, ale hlad je věčný. Nakonec jsem 
vybrala fialové triko a černé džíny… Šla jsem zpět do koupelny. Očista může začít! Voda byla 
teplá a ani jsem se nedivila, že jsem usnula.
Když jsme se probrala, voda byla již vychladlá. Málem jsme dostala infarkt, když jsem na rohu 
vany spatřila rudou růži a nějaká divná, tmavě rudá tekutina stékala z rudého květu po chladné 
stěně a voda se pomalu barvila do krvavě rudé.
Rychle jsem se dostala ven a omotala kolem sebe ručník. No do háje…
Odběhla jsem do pokoje vedle a převlékla se, ale když jsem se vrátila zpět, abych ji donesla na 
recepci a podala stížnost, nebyla tam. Ani krev či co. Vana byla plná vody a po krvi, či barvě, 
ani stopy. Sykavě jsem vydechla….
Tak jo, nebudu řešit růže a půjdu na jídlo…
Seběhla jsem schody rychleji, než jsem šla nahoru, a hnala se rovnou do jídelny. Když už jsem 
došla až tam, překvapilo mě, kolik lidí tu bylo… Rozešla jsme se k pultu s jídlem, ale cestou 
jsem do někoho vrazila. Ihned jsem zjistila, že je to holka zhruba stejně stará jako já. Začala 
jsem se jí omlouvat. Byla jsem z toho dost vyklepaná, nemám ráda, když musím mluvit s ci-
zími lidmi…
Ujišťovala mě, že je vše v pořádku, když do nás obou někdo také vrazil. Tentokrát větší silou 
než já do ní, srazil nás.
Další holčina… No bezva. Jenže tahle jen něco křikla o omluvě a hnala se k jídlu.
Moc si nepamatuji, co bylo a jak to bylo, ale vím, že jsme nakonec skončily u stejného stolu… 
nebo ne? Já vlastně skutečně nevím…



Jediné, co vím, je, že jsme se zakecaly a ve finále jsme všechny zjistily, že se nám v pokojích 
dějí zvláštní věci. Posilněná podporou o tom, že to nejsou halucinace z nadmořských výšek 
a posunu času jsme se společně vydaly na recepci.
Stížnost začala ta, co nás smetla. Pak ta, do které jsem drkla já, a nakonec jsem se také připo-
jila.
Paní za recepcí nás vyzvala, ať jí dáme klíče. Předložily jsme je.
Překvapeně se na ně zadívala a zkoumavě si je prohlížela. Něco si mumlala.
Nakonec nám oznámila něco, co jsem absolutně nečekala.
Totiž, že naše pokoje neexistují...

Markéta Eszenyiová 15 let

Room 413

Okolo třetí hodiny jsem přijížděla k hotelu. Na to, že jsem si vybrala hotel v Rumunsku, tu 
bylo docela teplo. Na malém parkovišti jsem zaparkovala svoje černé BMV. Se dvěma 

obrovskými kufry jsem se vydala do hotelu. Budu tu sice bydlet jenom týden, ale nikdy si ne-
dokážu sbalit jen pár věcí. Jsem už prostě taková.
Doplahočila jsem se k velkým skleněným dveřím a vstoupila do obrovské haly v gotickém 
stylu. Úžasem mi spadla brada, objednala jsem si sice pobyt v luxusním pětihvězdičkovém 
hotelu, ale takový luxus jsem nečekala.
Pomalým krokem jsem dorazila k recepci. Za pultem stála paní středních let, hodiny za jejími 
zády ukazovaly 15:15. Přes to, že vypadala velice upracovaně a oči se jí klížily tak, že skoro 
neviděla na cestu, se na mě mile usmála. „Dobrý den, co si přejete?“ promluvila na mě chra-
plavým, ale milým hlasem.
„Dobrý den, měla bych tady mít rezervaci na jméno Evelin Smithová,“ řekla jsem a ona jen 
kývla hlavou a zmizela kdesi vzadu ve dveřích.
Využila jsem toho a začala se rozhlížet po hotelové hale. Mou pozornost upoutal poslíček, 
který právě převrhl všechny kufry, a ty se skutálely ze schodů. „Jemu svoje kufry rozhodně 
nesvěřím,“ řekla jsem si a očima se vrátila k recepci.
Rozhlížela jsem se, ale recepční jsem neviděla. Na pultu se leskly klíče s úhledně napsanou 
cedulkou s číslem 413. Vzala jsem je a vydala se k výtahu.
V půlce cesty mě zastavil poslíček. „Dobrý den, nechcete s těmi kufry pomoct?“ ptal se. Se 
vzpomínkou na předchozí incident s kufry jsem jen konstatovala: „Ne, děkuji, svoje kufry si 
radši ponesu sama.“
Poslíček jen sklesle kývl a já pokračovala k výtahu. Opět mě zastavil hlas poslíčka: „Slečno, 
počkejte, ten výtah dnes nějak nefunguje, měla byste jít radši po schodech.“ Dost nerada jsem 
ho poslechla.
Když jsem konečně dorazila, unavená a zpocená, se svými postupně zvětšujícími se kufry ke 
dveřím s číslem 413, strašně se mi ulevilo. Strčila jsem klíč do dveří a snažila se jím otočit. 
Nešlo to, klíč se nejspíš zasekl. Chvíli jsem s ním lomcovala.  Povolil, když jsem to už nečeka-
la, a tak já skončila rozplácnutá na břiše uprostřed pokoje a mé dva těžké kufry mi přistály na 
zádech. Potichu jsem si zanadávala a nemotorně se zvedla.
Konečně jsem měla možnost prohlédnout si svůj pokoj. Byl nádherný. Za dveřmi vpravo na 
chodbě byla velice moderně zařízená koupelna. Celý pokoj byl v hnědých, až krémových 
barvách. Když jsem prošla chodbou, naskytl se mi pohled na obrovskou manželskou postel. 
Vpravo od postele bylo velké okno a naproti monumentální dřevěná skříň a nádherný psací 
stůl. Kufry jsem nechala pod postelí a vydala se do koupelny. Musela jsem se trochu vysprcho-
vat, než půjdu na večeři.
Při sprchování jsem zaslechla zvuky, jako by v pokoji tancovala stovka slonů. Vypla jsem 
vodu, vzala si ručník a vydala se tam podívat. V ruce jsem držela šampón, abych měla údajné-
ho zloděje čím praštit po hlavě. Pomalu jsem vykoukla z koupelny, a když jsem nikoho nevidě-
la, opatrně jsem prošla celý pokoj. Nikdo tu nebyl a já se svalila na postel. V ten samý okamžik 
se rozlítlo okno a přísahala bych, že jsem za ním viděla zjizvený obličej. Jen na chvilku, ale já 
se natolik vyděsila, že jsem se utíkala schovat do koupelny. Zabouchla jsem dveře a zamkla. 
Svezla jsem se v rohu koupelny, objala si kolena a začala se pohupovat ze strany na stranu.
Když už jsem v sobě našla dostatek odvahy, abych se postavila, to, co jsem uviděla, mě zara-
zilo. Přede mnou bylo na stěně rozbité zrcadlo. Chvíli jsem přemýšlela, jak se to mohlo stát.  
Došla jsem k závěru, že jsem ho nejspíš musela rozbít, když jsem sem tak narychlo vtrhla.
Strach ze mě opadl natolik, že jsem se odvážila vyjít z koupelny. Okno bylo zavřené a v pokoji 
bylo vše jako předtím. Řekla jsem si, že jsem paranoidní a nevyspalá. Vytáhla jsem svou ob-
líbenou noční košili a šla si před večeří lehnout. Probudilo mě klepání na dveře. Lehce nevrlá 
jsem se vydala otevřít.
Když jsem otevřela, nikdo za dveřmi nebyl. Rozhlédla jsem se, ale chodba byla zcela prázdná. 
Zřejmě to budou jenom nějaké děti. Vrátila jsem se a zjistila, že za půl hodiny končí večeře. 
Rychle jsem se oblékla a přejela po svých blonďatých vlasech kartáčem. Dveře jsem nadvakrát 
zamkla a už jsem sbíhala schody rovnou na večeři.
Dole u dveří do jídelny mě uvítala má nejoblíbenější vůně, čerstvě upečené čokoládové muffi-
ny. Nebrala jsem ohledy, rozrazila dveře a sprintovala k mé oblíbené pochoutce. To bych ov-
šem nebyla já, kdybych po cestě do někoho nenarazila. Skoro u muffinů jsem vrazila do dvou 
asi stejně starých dívek jako já a všechny jsme skončily rozplácnuté na zemi. Potichu jsem se 
omluvila, i když mě asi neslyšely, a co nejrychleji jsem se zvedla. Radši jsem se omluvila ještě 
jednou: „Promiňte, spěchala jsem na večeři.“ Obě se na mě zamračily, ale nic neříkaly. Už jsem 
se otáčela, že odejdu, ale upoutal mě jejich rozhovor.
Vetší, nakrátko ostříhaná brunetka promluvila: „ Tak já už raději jdu. Chci si vyměnit pokoj.“
Druhá slečna, do které jsem vrazila, se zeptala: „Proč ho chcete vyměnit?“
Brunetka jí na to řekla: „Je zvláštní. Necítím se tam dobře.“
Musela jsem se zapojit do konverzace: „ V tom mém se dějí taky divné věci, tak já půjdu 
s vámi“.
Šly jsme se na recepci. Po chvíli nás dohnala třetí slečna se slovy: „Připojím se.“ Všechny tři 
jsme kráčely k pultu na recepci, stála tam jiná žena než předtím, ale také vypadala vyčerpaně. 
Přišly jsme k ní a všechny tři postupně povyprávěly, co se na našich pokojích děje. Na pult 
jsme položily klíčky od pokoje. Recepční div nevypadly oči z důlků. Podlomila se mi kolena, 
když jsem slyšela, co nám vzápětí  řekla: „Ale pokoje  213, 313 a 413 v našem hotelu nemá-
me………“ 

Bára Hornová 14 let

Filip Šír (vpravo) a další oceněné děti v soutěži „Můj hrdina“
s hejtmanem JUDr. Martinem Havlem

V květnu 2016 se děti ze školní 
družiny zúčastnily soutěže s barva-
mi balakryl. Vytvořily pod vedením 
vychovatelek velmi zdařilá dílka. 
Přestože se neprobojovaly na místa 
nejvyšší, mohou se pochlubit vyrobe-
nými předměty v odděleních družiny 
a na zahradě. 

Oddělení paní vychovatelky Ku-
sovské se přihlásilo do výtvarné sou-
těže vyhlášené Karlovarským krajem 
„Můj hrdina“. Ze 154 prací byl mezi 
10 nejlepších vybrán obrázek Jakuba 
Vágnera od našeho žáka 3. třídy Filipa 
Šíra. Gratulujeme. Poděkování patří 
všem, kteří se soutěží zúčastnili.

Ve školním roce 2016/17 je ote-
vřeno 6 oddělení, které navštěvuje 
175 dětí. Pro děti každý rok připravují 
vychovatelky zajímavé akce. Letošní 
školní rok byl zahájen vystoupením 
kouzelníka. V listopadu  proběhne 
finále v přeskocích přes švihadlo, na 

Ve školním roce 2015/2016 bylo 
celkem vybráno na příspěvcích SR-
PDŠ v ZŠ 81.200,- Kč a ZUŠ 75.853,- 
Kč. Příspěvek činil 200,- Kč na žáka. 
Příspěvek na SRPDŠ platí pouze je-
den ze sourozenců, a to jak v ZŠ, tak 
i v ZUŠ. Navštěvuje-li žák v základní 
umělecké škole více oborů, přispívá 
pouze v jednom z nich. V hudebním 
oboru zpravidla u hlavního předmětu. 
Konečný zůstatek ze školního roku 
2014/2015 činil 34.773,- Kč. V ZŠ 
bylo celkem vyčerpáno 68.153,- Kč, 

které děti pilně trénují už od října. 
Prosinec je ve znamení vánočních 
výrobků  a pohádkového představení 
v podání dětí 2. oddělení pod vedením 
paní vychovatelky Bínové.  V lednu si 
děti zasoutěží v netradičních olympij-
ských disciplínách, konečně snad na 
sněhu. 

Březen budou provázet maškarní 
karnevaly a duben výstava v galerii 
Duhová paleta. Všechny samozřejmě 
zveme na vernisáž 5. 4. 2017. Po Veli-
konocích, kdy budeme putovat po sto-
pách zajíce, se vrhneme do atletického 
trojboje a soutěží na Den dětí. Mezi 
přípravami na všechny akce si děti ve 
svých odděleních a na kroužku „Ši-
kovné ruce“ vyrobí spoustu zajíma-
vých věcí. A možná přijde ještě jeden 
kouzelník.

Mgr. Ladislava Matoušková

jednalo se převážně o příspěvky na 
odměny žáků v soutěžích i v závěru 
pololetí či školního roku, besídky, ly-
žařský výcvik, exkurze. V ZUŠ se cel-
kem vyčerpalo 65.154,- Kč. Převážně 
se jednalo o příspěvek na účastnické 
poplatky na soutěžích, dopravu, od-
měny absolventům. Dále se celkem 
vyčerpalo 33.157,- Kč za úhradu ča-
sopisu Novinky ZŠ a ZUŠ a odměn za 
školní kolo Karlovarského skřivánka. 

Kateřina Tvrdková

ŠkOlní  DRUžInA

pŘehleD čeRpání pŘíSpěVků SRpDŠ
 2015/2016

Slovo inkluze je v posledních mě-
sících slovem hojně skloňovaným 
a uváděným. Na někoho působí jako 
zaklínací formule pro něco neznámé-
ho, čeho je namístě se obávat, jiný vy-
čkává, co ze všeho vzejde. Vzbuzuje 
u učitelů i rodičů očekávání i obavy. 

Novela školského zákona s plat-
ností od září 2016 zavádí nový pojem 
PODPŮRNÁ OPATŘENÍ (soubor 
opatření – organizačních, personál-
ních, vzdělávacích) určená nejen dě-
tem se speciálními vzdělávacími 
potřebami, ale také zdravotně či so-
ciálně znevýhodněným. Také specifi-
kuje podmínky uplatnění podpůrných 
opatření v praxi školy.

Zákon stanoví pět stupňů podpůr-
ných opatření. 1. stupeň poskytuje 
škola bez rozhodnutí pedagogicko 
– psychologické poradny nebo spe-
ciálně pedagogického centra. Učitelé 
sami sledují žáky s výukovými pro-
blémy a vytváří podmínky pro zlepše-

ní. Tato podpůrná opatření s finanční 
podporou realizuje škola ze svého 
rozpočtu, nedostává prostředky navíc. 

Podpůrná opatření 2. - 5. stupně 
stanovuje vždy jen školské pora-
denské zařízení (PPP, SPC) Žáko-
vi stanoví konkrétní opatření, která 
odpovídají danému stupni podpory. 
Zpráva z tohoto vyšetření je zařízením 
předána rodičům a nově také zaslána 
příslušné škole. Třídní učitel vypra-
cuje individuální vzdělávací plán na 
základě souhlasu rodiče s poskytová-
ním podpůrných opatření a rozhodnu-
tí ředitele školy. Na základě stanovení 
stupně podpory náleží škole finanční 
zvýhodnění. Částka je závislá na ná-
ročnosti vzdělávání konkrétního žáka.

Úspěšnost vzdělávání žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami zá-
visí na úzké spolupráci rodiny, školy 
a poradenského pracoviště.

Mgr. Ladislava Matoušková

InklUZe = SpOlečné VZDěláVání



V letošním školním roce jsme ote-
vřeli taneční hodiny pro zralé ženy 
a muže. Setkáváme se každý pátek od 
10 do 11.30 a náplní lekcí je uvědo-
mování si těla v prostoru, čase, vztahu 
k ostatním. Tančit může každý, a tak 
i my rozhýbáváme klouby, protahu-
jeme páteř, trénujeme pohybovou pa-
měť. Dopřáváme si být sami se sebou, 

Nakonec se povedlo a Velký sou-
bor ZŠ a ZUŠ (Kateřina Nevšímalová, 
Nikola Nevšímalová, Klára Malúšo-
vá, Andrea Malúšová, Kristýna Košle-
rová a Ema Kučerová) úspěšně odletěl 
do belgického Kortrijku, ve kterém se 
ve dnech 16. - 19. 09. 2016 uskutečnil 
taneční festival Danspunt Invites. 

Festival, který spadá do oblasti 
současného amatérského tance, hos-
til vedle našeho souboru i soubory 
ze Skotska, Holandska, Chorvatska, 
Slovinska a Belgie. Po celý víkend 
byl připraven velmi bohatý, zajíma-
vý a inspirativní program, který byl 
zaplněn praktickými i teoretickými 
tanečními aktivitami. Součástí progra-
mu byly workshopy s profesionálními 
lektory, sympozium na téma Spolu-
práce mezi profesionálním a amatér-
ským tancem, večerní taneční předsta-
vení, v němž se představily soubory 
z jednotlivých zemí (Velký soubor 
ZŠ a ZUŠ v choreografii Já musím 
začít pomalu, abych mohla... hudba 

Už jako předškoláček začíná náš 
člověk poznávat kouzlo tanečního 
pohybu v dětských hrách. Ve věku 
základní školy zakládá své pohybové 
dovednosti do čím dál složitějších va-
zeb a staví tak základy své celoživotní 
úchylky, kterou na střední škole ještě 
přiživí notnou dávkou dřiny, nadšení, 
únavy, fantazie, nechuti a závislos-
ti na té prapodivné činnosti, které se 
říká současný tanec. Jestli jste prošli 

Aktuálně
Velký soubor ZŠ a ZUŠ získal na 

Celostátní přehlídce mládeže a dospě-
lých Tanec, tanec 2016 v Jablonci nad 
Nisou za choreografii (Ne) Ztišená 
(Karolína Husáková, Andrea Malúšo-
vá, Kateřina Nevšímalová, Ema Ku-
čerová, Kristýna Košlerová a Eliška 
Perutková;

hudba: Alfred Schnittke, choreo-
grafie Petra Blau a tanečnice) Cenu 

soustředit se a vědomě prožívat vše, 
co děláme. Učíme se svoje tělo pozná-
vat tak, jak je tady a teď, využíváme 
představivost a podporujeme krea-
tivitu v pohybovém sebevyjádření. 
Pracujeme s tělem, hudbou, rytmem 
a vším, čím jsme.

 Markéta Odvodyová

B. Martinů) a závěrečné představení 
jako ukázka výsledné práce  tanečních 
workshopů.

Celý festival byl protkán velmi mi-
lou a přátelskou atmosférou, zájmem, 
kvalitním servisem a pečlivou organi-
zací. Bylo nám zde skvěle a jen doufá-
me, že se s Kortrijkem ještě uvidíme... 
a brzy.

Veliké díky patří také Pavlíně Har-
cubové, která nás na cestě doprová-
zela a zajistila klidný překladatelský 
průběh pobytu.

fotky + video ve fotogalerii
na www.zsazus.cz

Velký soubor ZŠ a ZUŠ nezahálel 
ani o letních prázdninách. V srpnu 
dívky reprezentovaly své taneční 
umění na divadelní přehlídce Jirás-
kův Hronov, kam byly nominovány 
z Krajské přehlídky scénického tan-
ce mládeže a dospělých Tanec, tanec 
2016 v Karlových Varech. Tato pře-

těmito fázemi, jste náš člověk. Jestli 
jste náš člověk, nemůžete s tancem 
přestat. Jestli nemůžete přestat, za-
čněte s námi. Každé pondělí od 17.30 
do 19 hodin se takto postižení naši 
lidé scházejí nejen ve spirálách, pá-
dech a skluzech současného tance, ale 
i v měkkém rytmu tance jazzového. 
Přijďte být náš.

Pavla Šemberová

města tance - za výrazný umělecký 
počin a osobitou výpověď v tanci

Toto ocenění je spojeno se čtyřd-
enním tvůrčím rezidenčním poby-
tem v Jablonci nad Nisou v roce 
2017. Rezidenční pobyt je určen 
k vytvoření nového autorského díla, 
které bude uvedeno na Tanec, ta-
nec... 2017.

Petra Blau

TAn-čím-jSem 60+

Velký SOUbOR ZŠ A ZUŠ TAnec Se ŠkOlním Věkem nekOnčí

Velký SOUbOR - AkTUálně

hlídka se uskutečnila s významnou 
podporou Ministerstva kultury a Měs-
ta Karlovy Vary v prostorách Karlo-
varského městského divadla v dubnu 
2016 a dívky (Eliška Perutková, An-
drea Malúšová, Kateřina Nevšímalo-
vá, Ema Kučerová, Karolína Husáko-
vá a Kristýna Košlerová) zde tančily 
choreografii (Ne) Ztišená na hudbu 
Alfreda Schnittkeho. Tato choreo-
grafie dále postoupila do Celostátní 
přehlídky scénického tance mládeže 
a dospělých, která se každoročně koná 
v říjnu v Jablonci nad Nisou.

Dalším festivalem, který patří mezi 
perly tanečního umění, byl festival  
Siraex  v Klášterci nad Ohří. Velký 
soubor ZŠ a ZUŠ zde sdílel společ-
ný večer s interprety HAMU Praha 
a Duncan Centre konzervatoř  Praha  
opět v choreografii (Ne) Ztišená (hud-
ba Alfred Schnittke, choreografie Pet-
ra Blau a tanečnice).

Petra Blau

Z festivalu Jiráskův Hronov- choreografie (Ne) ztišená (fotografie vlevo nahoře) | Velký soubor ZŠ a ZUŠ v Belgii (ostattní fotografie)
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Letní výstava na téma Zahrada se konala nejen v galerii Duhová paleta, ale také přímo ve školní zahradě, která byla naší inspirací i atelierem

Jeden z instalačních týmů naší letní výstavy
před svými kresbami

Na výstavě cestovních deníčků Michala Cihláře se hodila i lupa

Až zhruba do poloviny minulého 
století bývalo běžné, že se umělci vy-
dávali za inspirací na cesty. Chodili 
malovat do plenéru, což mohlo být 
jen za humna, ale velmi často vyjíž-
děli buď do míst, která byla kolébkou 
výtvarného umění, nebo kde se sdru-
žovala tehdejší bohéma. Pokud jim 
finance dovolily, neváhali cestovat za 
cizokrajnými náměty či jiným svět-
lem.

Grafik Michal Cihlář, také velmi 
rád cestuje a během cest si doslova 
tvoří cestovní deníčky. Zážitky sdílí 
se svou manželkou, sochařkou Vero-
nikou Richterovou a často i se dvěma 
dcerami. Cestovní deníčky Michala 
Cihláře, vznikající od roku 1989 až do 
současnosti, jsou originálním zázna-
mem mnoha každodenních zážitků, 
životního stylu lidí a místa, jeho atmo-
sféry, vizuálních vjemů, a to nejenom 
v podobě zápisků, ale především kre-
seb, koláží a dalších vlepených frag-
mentů či detailů vážících se k danému 
místu. Obsahují celkem 4 426 stránek 
záznamů a kreseb ze 40 zemí. 

Všechny byly vystaveny v ostrov-
ském Letohrádku, kam jsme se na 
konci června vydaly s výtvarnicemi 
z osmého ročníku. Výstava byla vel-
mi neobvyklá, zajímavá a bezesporu 
inspirativní.

Na výstavě byly k vidění i jakési 
„kabinety kuriozit“, sestavené z před-
mětů, které si Michal Cihlář s Veroni-

nA VýSTAVě mIchAlA cIhláŘe

fOTOgAleRIe

VýTVARnéhO ObORU

kou Richterovou z cest přivezli.
Nechyběly ani fotografické zázna-

my různých motivů z cest a některé 
z fotografií se také staly námětem pro 
vznik mnohobarevných linorytů, které 
byly součástí výstavy. 

Michal Cihlář (narozený 16. 9. 
1960 v Praze, absolvent VŠUP v Pra-
ze v letech 1981 – 1987) je totiž před-
ní osobností současného mnohoba-
revného linorytu, stejně tak je známý 
jako osobitý úpravce knih, ilustrátor 
a tvůrce papírových objektů.

Na závěr návštěvy galerie jsme si 
pod vedením lektorky sešili japon-
skou vazbou své vlastní cestovní de-
níčky a prázdniny byly na dosah. To 
už je bohužel minulost, ale vzpomín-
ky a možná i záznamy krásných chvil 
nám zůstávají.

Výstava Michala Cihláře má i svou 
internetovou podobu. Dozvíte se zde 
spoustu zajímavostí, mimo jiné také 
Proč kočka sežrala stránku se Štědrým 
dnem? 

http://www.gallery.cz/gallery/cz/
michal-cihlar-cestovni-denicky-
vystava.html

http://www.webcestovatelu.cz/93774-
proc-kocka-sezrala-stranku-se-
stedrym-dnem

s využitím materiálů GUKV
Jitka Barochová

Jazzové Vánoce jsou už po několik 
let jednou z hlavních aktivit Big Ban-
du ZŠ a ZUŠ, který vede učitel a hráč 
na saxofon Milan Krajíc. Příprava na 
tento koncert je velmi náročná a zahr-
nuje nejen vytvořit aranže pro jednot-
livé skladby, ale i jejich nastudování 
a nazkoušení. Kromě Big Bandu, kte-
rý je základem celého představení, se 
již tradičně na Jazzových Vánocích 
představují sbory, sóloví zpěváci i ta-
nečníci. Nejinak tomu bude i letos, 
kdy Milan Krajíc přizval ke spoluprá-
ci sbor Zvonek s Miroslavou Lendělo-
vou, chlapecký sbor TAM - TAM pod 

I v loňském roce probíhaly hudeb-
ní soutěže ZUŠ, tentokrát ve hře na 
elektronické klávesové nástroje, v ko-
morní hře s převahou smyčcových 
a dechových nástrojů a nově i ve sbo-
rovém zpěvu. Žáci naší školy se přes 
okresní a krajská kola dostali až do 
ústředních kol soutěží, což je už sám 
o sobě velký úspěch, ale i tam si vedli 
výborně a opět přivezli skvělá umístě-
ní. Rád bych poděkoval nejen žákům, 
ale i jejich učitelům.

Zde jsou výsledky umístění našich 
žáků v ústředních kolech soutěží:

Hra na elektronické klávesové ná-
stroje:

Petr Bilanin 3. místo
Martin Coubal 3. místo
(Bc. Jan Tumpach, DiS.)

vedením Karolíny Kučerové, sólové 
zpěváky učitelů Petry Brabencové, 
Štěpánky Steinové a Miroslavy Len-
dělové, taneční třídu Pavly Šembero-
vé a jistě i mnoho překvapení, které 
zatím Milan Krajíc tají i před námi.

Koncert se koná ve čtvrtek 15. 
prosince v 19.30 v Karlovarském 
městském divadle. Vstupenky může-
te koupit v sekretariátech ZŠ a ZUŠ 
nebo i v předprodeji Karlovarského 
městského divadla.

Mgr. Karel Šimandl

Komorní hra s převahou smyčco-
vých nástrojů:

Primavera lirica - barokní soubor:
- Anežka Beránková - zobc. flétna,
- Tereza Paďourková - housle,
- Kristián Šťastný - violoncello,
- Hana Vejlupková - klavír
1. místo  (Miljo Milev)

Gaudeamus quartet - barokní soubor:
- Ivan Milev - housle,
- Matěj Milev - viola,
- Danny Takieddin - violoncello,
- Adéla Dietlová - klavír
3. místo (Miljo Milev)

Komorní hra s převahou dechových 
nástrojů:

Flétnový tandem:
- Matěj Rothbauer – alt., tenor. flétna,

- Magdaléna Pitrová – alt., bas. flétna
2. místo (Ocenění za interpretaci 

soudobé hudby)  (Petr Čamek)

„Bois“:
- Svoboda Matěj – hoboj,
- Milev Ivan – hoboj,
- Takieddin Danny – violoncello,
 - Tůmová Adéla - cembalo
3. místo (Martin Petr)

Soutěž pěveckých sborů:

Zvoneček 1. místo (Zlaté pásmo)
(Miroslava Lendělová a
Karolína Kučerová)

Všem žákům, souborům a učite-
lům gratulujeme.

Mgr. Karel Šimandl

pOZVánkA nA jAZZOVé VánOceSOUTěže ZUŠ


