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Zveme Vás na výstavy
našich žáků

Dechový orchestr ZUŠ Louny postoupil

-

d o Ústře d ní h o kol a s ou těže ZU Š

23. května v kostele
CČSH vernisáž výstavy
ilustrací ke knize Děti
dětem žáků
Jindřišky Riedlové

27. května na sále
školy vernisáž výstavy
Příroda a svět
Zeleného muže
žáků Soni Orlíkové

Do konce září lze
v Muzeu české vesni-

Dne 15. dubna 2014 proběhlo
v Litvínově krajské kolo Národní
soutěže žáků základních uměleckých škol v orchestrální hře.
Mezi dvaceti orchestry různého
charakteru Základní uměleckou
školu
Louny
reprezentoval
Dechový orchestr pod vedením
Jaromíra Laksy. Dle získaného
počtu bodů od poroty soubory
získaly
svá
umístění.
Do ústředního kola postoupily celkem čtyři soubory a mezi nimi i náš Dechový orchestr Základní
umělecké školy Louny. Ústřední kolo pro dechové orchestry se koná 23. – 24. května
v Letovicích u Brna.
Jaromír Laksa

Mažoretky ZUŠ Louny na Mistrovství Čech

ce v Peruci navštívit

V sobotu 12. dubna 2014 jsme se zúčast-

výstavu Jídlo

nili Mistrovství Čech NBTA sóla a dua

žáků Jany Marešové.

s hůlkou a rekvizitami, které se konalo
v Opočně okr. Rychnov nad Kněžnou.
Za ZUŠ Louny soutěžila v sólu s hůlkou
a rekvizitami v dětské věkové kategorii
Markéta Sainerová, která získala 4. místo
a postoupila na MČR. V duích jsme měli
zastoupení v mini věkové kategorii,
Ester Fialovou a Natálii Maderákovou, které získaly 1. místo. V kategorii junior mladší soutěžily
Marie Smetanová a Jana Svobodová, ty postoupily do finále a získaly 2. místo, tedy titul vicemistři
Čech a s ním i postup na MČR. Poslední zástupce jsem měli v kategorii junior starší, Markétu
Ondráčkovou a Kateřinu Tužilovou, získaly také 2. místo a staly se tak vicemistry Čech s postupem
na MČR. Takže ze čtyř vystoupení máme tři s postupem na MČR, které se koná 17. a 18. května

KNIHU LZE ZAKOUPIT
V KANCELÁŘI ŠKOLY ZA 85 Kč

v Ronově nad Doubravou.

Lenka Havlištová

P ř e d s t a v u j e m e u č i t e l e n a š í š ko l y p a n a J o s e f a G u n á r a
Narodil jsem se v Žatci, kde také začala má hudební kariéra
v Lidové škole umění. Pocházím z hudební rodiny, takže mými
hračkami byly hudební nástroje a nejkrásnější pro mě byl klavír.
Otec mě učil hrát na klavír od mých čtyř let. V sedmi letech
jsem se přihlásil do Lidové školy umění na klavír, ale
u talentových přijímacích zkoušek byli dva houslisté, kteří mě přesměrovali ke hře na housle.
Vzhledem k tomu, že jsem v Žatci brzy začal koncertovat
na půdě školy a divadla, a sbíral úspěchy v soutěžích ve hře
na housle, jsem zůstal u houslí a na další hudební nástroje jsem
se učil doma sám. Po absolvování prvního stupně hry na housle
jsem nastoupil na konzervatoř, kde jsem studoval i hru na klavír
a klasickou kytaru, ale jako obligátní nástroje.
Po škole jsem působil jako tutti hráč druhých houslí v orchestru
DZN v Ústí nad Labem (Divadlo Zdenka Nejedlého v Ústí nad
Labem), kde jsem působil pouze půl roku, neboť bylo divadlo
z technických důvodů zavřeno. Otevřeno veřejnosti bylo
až po dlouhých šesti letech. Požádal jsem tedy lounského ředijsme procestovali jak na moři, tak po souši celou Evropu
tele LŠU p. Jiřího Lošana o místo pedagoga v hudební škole
v letech 2002 – 2006.
v Lounech, který mě přijal. Na této škole nyní působím již dvacátým
Za dobu mé pedagogické kariéry, jsem vychoval spousty muzikantů,
šestým rokem.
kteří dodnes hrají jak amatérsky, tak i profesionálně, viz moji bývalí
Když jsem začal v Lounech působit coby hudební pedagog, začal jsem
žáci a nyní kolegové v ZUŠ Louny, p. uč. Petr Novotný a Jan Stehlík.
hrát i jako člen různých hudebních kapel, např. kapely „Akord“, pod
vedením, již zesnulého Zdenka Heřta, „Horizont Praga Louny“ Motto : „ Hudba je krásná a pomůže vám žít krásný, plnohodnotný
Gunár Josef , dipl.um.
a od roku 1990 jsem kapelníkem gala kapely Golf Louny, se kterou život….“

Žá ci kon ce rtova li s rod i či v d iva d l e
Základní umělecká škola Louny má ve svém bohatém
harmonogramu akcí hned několik, které si vybudovaly
svoji tradici. Mezi ně patří i Koncert s rodiči, který
se uskutečnil v pondělí 28. dubna ve Vrchlického divadle v Lounech. Divadlo se zcela zaplnilo nervózními
rodiči, kteří jen těžce skrývali trému a nedočkavými
žáky, kteří si přáli, aby právě to jejich vystoupení bylo to
nejpovedenější. A dlužno říci, že společné dílo se podařilo. Moderátorských rolí se skvěle pro tento večer ujala
Amálka Bielecká se svým tatínkem. Celý koncert zahájilo vystoupení Růženek z taneční třídy Lenky Havlištové,
kde, kromě tančících maminek, bylo možno vidět
i tančící tatínky. Pastelka, pěvecký sbor složený
z nejmladších žáků školy, předvedl spolu s rodiči několik
dětských písniček a sbormistr Jan Krtička byl s výkony
svého tělesa spokojený. Našlo se i hodně odvážných
rodičů, kteří zasedli se svými ratolestmi ke čtyřruční
klavírní hře či vytvořili v domácím prostředí komornější
uskupení, se kterým vystoupily. Po přestávce jeviště patřilo soubo- patřil orchestru Twisty Vois, který představil pro tento večer nové
rům školy. Své divadelní číslo představily soubory Forbína a Reflektor pěvecké dvojice složené z Christiny Trepmannové a jejího tatínka,
z literárně dramatického oboru školy ze tříd Mileny Nečesané a Petra Elišky Drbohlavové a jejího tatínka a dua Kateřiny a Petry JendrískoPidrmana, komorní pěvecký sbor Iluze Veroniky Studené, který spolu vých. Koncert se opravdu povedl, a přestože v zákulisí panovala tréma
s rodiči sladil i barvy svého oblečení, rovněž s rodiči vystoupily všech- opravdu veliká, všechna vystoupení byla skvělá a všichni účinkující na
ny pěvecké sbory Základní umělecké školy Louny Notičky, Skřivánci a sebe mohou být právem pyšní.
Sboreček. Velký potlesk sklidilo komorní uskupení zWašto složené
z většiny členů rodiny Štolových a dědečka M. Wainera a závěr večera

Ivana Derflerová

Den učitelů a křest knihy Louny město Luny
V úterý 22. dubna se sešli všichni pedagogičtí
pracovníci základní umělecké školy a základní
škol, které v Lounech máme, ve Vrchlického
divadle. Jejich ředitelé ve spolupráci
s Kulturní komisí při Radě města Louny
pro ně připravili slavnostní večer, který byl
oslavou Dne učitelů. A protože se jednalo
o opravdu slavnostní večer, ujal se úvodního
slova předseda Kulturní komise PhDr. Michal
Pehr, který učitele pozdravil a poděkoval jim
za jejich práci, kterou pro město a mládež
vykonávají. Součástí programu bylo vystoupení žáků z každé základní školy, celý program pak uzavřel dívčí komorní sbor Iluze
ze Základní umělecké školy Louny.
Výjimečnost večera podtrhla i přítomnost
ministra školství Marcela Chládka, který přijal
pozvání na tuto jedinečnou událost. Z jeho
rukou přijali ocenění učitelky z jednotlivých škol, které vybrali jejich
ředitelé. Za Základní uměleckou školu byla oceněna Lenka Havlištová
za výsledky, kterých dosahují její žáci v soutěžích. Součástí oslavy Dne
učitelů byl slavnostní křest knížky vydané občanským sdružením
Stopy,o.s. Louny město Luny, která vznikla z vítězných výtvarných
a literárních prací žáků základních škol, které tvořily do soutěže
vypsané Kulturní komisí RM Louny s názvem Louny město Luny

v loňském roce. Knížce se dostalo mimořádné pocty v podobě jejích
kmotrů. Knihu pokřtil ministr školství Marcel Chládek, starosta města
Radovan Šabata, ředitelka Základní umělecké školy Louny Jindřiška
Riedlová a předseda kulturní komise Michal Pehr. Každý z kmotrů
popřál knize něco pěkného do jejího života. A jak řekl starosta města,
jistě není tato kniha knihou poslední, protože město Louny
je plné múz.
Ivana Derflerová

Lounští klavíristé soutěžili v Litvínově
Školní rok 2013/2014 představuje pro hudební obor základních uměleckých škol přípravu a průběh soutěže dětí ve hře na klavír vyhlášenou
MŠMT. Je to období, které každým třetím rokem dokáže žáky namotivovat k větší píli a pro učitele je radostí s těmito dětmi pracovat.
Do krajského kola, které proběhlo v Litvínově tentokrát ve dvou dnech, 21. a 22. března 2014, se probojovali ze ZUŠ Louny tři soutěžící.
Klání se zúčastnilo šedesát čtyři mladých klavíristů v deseti kategoriích a hodnotila je výjimečná porota, složená z renomovaných českých
klavírních pedagogů. Nejvyšší ocenění v podobě 1. místa si přivezla zkušená klavíristka Anna Haunerová, žákyně paní učitelky Jaroslavy
Sejvalové. Publikum si získala Polonézou F. Chopina a Snem lásky od F. Liszta. Její vystoupení bylo krásnou tečkou celé soutěže. Úspěchem
bylo také umístění Adama Štoly ze třídy paní učitelky Jitky Sedláčkové, který získal za svou citlivou hru v silné konkurenci devíti dětí 3. cenu.
Velkou konkurenci ve své kategorii měla i Christina Treppmannová ze stejné třídy. Byla chválena za provedení Chopinova Nocturna, porota
ji ocenila čestným uznáním. V krajském kole zazněly dobré i mimořádné výkony mladých hudebníků. Jsou krásnou inspirací pro všechny
účastníky a posluchače této soutěže. Všem žákům přejeme další hudební úspěchy a hlavně radost ze hry na klavír.

Jízdenka Louny—Uherské Hradiště
V pondělí 10. března hostila litvínovská Citadela krajskou postupovou přehlídku literárně
dramatického oboru ZUŠ v sólovém projevu přednesovém a dramatickém. Lounskou ZUŠ
reprezentovalo deset přednašečů ze tříd Mileny Nečesané a Petra Pidrmana: Michala
Benešová, Michaela Šafrová, Tereza Frélichová, Eliška Hluštíková, Jana Sušická, Sam Starý,
Mikuláš Beck, Petr Forst, Karel Kopta a Mark Hochman. Den to byl velmi náročný, velmi
dlouhý a pro naši školu velmi úspěšný. Z devadesátky textů v obou sólových projevech
mohlo na ústřední přehlídku do Uherského Hradiště postoupit pouze dvanáct vystoupení.
Nezáviděníhodné rozhodování odborné poroty přineslo po jedenáctihodinovém maratonu
pro naši delegaci velkou radost – z patnácti udělených čestných uznání si čtyři odnášejí
Michaela Šafrová, Mikuláš Beck, Mark Hochman a Sam Starý. Obrovskou radost máme
ze dvou postupů na ústřední přehlídku. Louny bude reprezentovat Sam Starý se svým
dramatickým výstupem Po strništi bos a Eliška Hluštíková s přednesem Milenci z bedny.
U poroty vyhrála přirozenost projevu, souznění s textem, vypointování příběhu, pokora
a radost. V celkovém bodování osmi zúčastněných základních uměleckých škol je ta naše
hned za pořadatelskou školou na druhém místě. Velká gratulace a dík! Milena Nečesaná

Jitka Sedláčková

UVIDÍTE U NÁS V MĚSÍCI KVĚTNU 2014
Pondělí 12. 5. 2014 - 16. 5. 2014

Pátek 23. 5. 2014 v 19:00 v kostele sv. Mikuláše

Zápis do ZUŠ

Noc kostelů

Zápis probíhá u zástupce ředitelky školy pana Zdeňka Patrovského
v budově Poděbradova 610.
Úterý 13. 5. 2014 v 9:30 hod. na sále školy

Vystoupí pěvecké sbory ZUŠ Louny Skřivánci a Notičky se svými
sbormistryněmi Kateřinou Štolovou a Renatou Friedlovou. Na programu zazní mj. Truvérská mše, kterou sbory zazpívají společně
s Lounským chrámovým sborem.

Ozvěny Puškinova památníku

Sobota 24.5.2014 v 13:00 ve Vrchlického divadle

Středa 14.5.2014 v 16:30 na sále školy

Hrajeme s Orffem

Třídní koncert
Na koncertě předvedou svůj kytarový um žáci ze třídy J. Stehlíka.

Osmý ročník celostátního festivalu sborového zpěvu se zaměřením
na využití Orffova instrumentáře. Předsedou poroty bude hudební
skladatel Pavel Jurkovič.

Čtvrtek 15.5.2014 v 17:00 na sále školy

Pondělí 26.5.2014 v 17:00 na sále školy

Absolventský koncert

Jarní koncert

Svá absolventská vystoupení představí žáci z klavírní třídy Ivany
Derflerové, Martiny Podané a Jiřího Soukupa ze třídy bicích nástrojů.

Na svém koncertě zahrají žáci ze třídy Milana Bitnera.
Úterý 27. 5. 2014 v 16:00 na sále školy

Středa 21.5.2014 v 17:00 na sále školy

Co se děje nemám páru… já si drnkám na kytáru

Příroda a svět Zeleného muže
Vernisáž výstavy žáků z výtvarné třídy Soni Orlíkové.

Na třídním koncertě zahrají žáci z kytarové třídy Petra Novotného.
Středa 28.5.2014 v 17:00 v ZUŠ Bílina
Čtvrtek 22.5.2014 v 17:00 v kostele sv. Petra

Souznění hlasů

Okouzleni klavírem

Na třídním koncertě zazpívají žáci ze třídy Renaty Friedlové.

Žáci klavírního oddělení ZUŠ Louny zahrají společně se žáky klavírního oddělení ZUŠ Bílina na třetím ročníku slavnostního koncertu.

Čtvrtek 22.5.2014 v 17:00 na sále školy

Čtvrtek 29.5.2014 v 17:00 v kostele sv. Petra

Absolventský koncert

VIII. Žákovský koncert

Na koncertě se představí absolventi z klavírní třídy J. Sejvalové.

Na koncertě vystoupí žáci hudebního a liter. dramatického oboru.

Pátek 23.5.2014 v 17:00 v kostele CČSH

Čtvrtek 29. 5. – 3. 6 . 2014; Uherské Hradiště

Noc kostelů

Národní přehlídka LDO ZUŠ MŠMT

Noc kostelů v kostele CČSH zahájí Vernisáž výstavy žáků výtv. oboru
Jindřišky Riedlové, dále vystoupí DPS Pastelka pod vedením Jana
Krtičky, komorní pěvecký sbor Iluze pod vedením Veroniky Studené.

Do celostátního kola soutěže pojede ZUŠ Louny reprezentovat
Sam Starý, Mikuláš Beck a Eliška Hluštíková
ze tříd Mileny Nečesané a Petra Pidrmana.

Z V E M E VÁ S V M Ě S Í C I Č E R V N U 2 0 1 4
Úterý až čtvrtek 3. 6. –5. 6. 2014 v 9:00 na sále školy - Projektové dny MŠ a ZŠ
Pátek 6. 6. 2014 v 17:00 v kostele CČSH - Prázdninové varhany
Pondělí až pátek 8. 6.—12. 6. 2014 u pana Zdeňka Patrovského - Zápis do ZUŠ
Středa 11. 6. 2014 v 16:30 na sále školy—Koncert Luboše Musila
Středa 11. 6. 2014 v 18:00 v kavárně Vrchlického divadla - Summertime—pěvecký recitál Elišky Drbohlavové
Pátek 27. 6. 2014 v 16:00 na dvoře školy - Happening

