UVIDÍTE NÁS V MĚSÍCI BŘEZNU 2015
Čtvrtek

5. 3. 2015

16:30

sál školy

Sobota

21. 3. 2015

20:00

KD Zastávka

V. žákovský koncert

Společenský večer

Představí se žáci hudebního a literárně dramatického
oboru školy.

Společenským večerem společně oslaví svá výročí založení
ZUŠ Louny, ZŠ Prokopa Holého a ZŠ Přemyslovců.
K poslechu i tanci hrají: Big-band Milana Bitnera, Taneční
orchestr Jaromíra Laksy a Golf Josefa Gunára.

Středa

11. 3. 2015

KD Orfeum Kadaň

Po sladkým se neumírá

Pondělí

Představení souboru MHD Louny v rámci Kadaňského divadelního března.

Čtvrtek

12. 3. 2015

16:30 - 17:30

sál školy

Vážně především nevážně
Představí se žáci keyboardové a klavírní třídy učitelky Aleny
Karpjukové a jejich hostů. Zazní skladby klasické i populární
ve spolupráci s pěveckým oddělením ZUŠ.

23. 3. 2015

Vystoupí komorní uskupení a soubory ZUŠ Louny.
25. 3. 2015

16. 3. 2015

9:00

19. 3. 2015

16:30 - 18:00

sál školy

Na pohodu…
Na třídním koncertě se představí klavíristé
ze třídy Martiny Podané.

26. 3. 2015

ZUŠ Chomutov

Krajské kolo soutěže ZUŠ MŠMT
—hra na bicí nástroje

26. 3. 2015

16:30 - 18:00

sál školy

Vystoupí žáci a žákyně z klavírní třídy Ivany Derflerové.
27. 3. 2015

očima dětí a mládeže.
Obrázky mohou být vytvořeny libovolnou technikou ve formátech A4 až A1, práce musí být označeny jménem a přijímáním autora datem narození a názvem školy.
Soutěž je vypsána v pěti kategoriích, a to následně – děti
předškolního věku, žáci 1. až 5. tříd ZŠ, žáci 6. až 9. tříd ZŠ
+ adekvátní ročníky víceletého gymnázia, studenti SŠ a starší, práce kolektivní.

bych všem

poděkovat za vzornou reprezentaci
školy, jsme na své žáky nesmírně

Černobílé setkání

Pátek

MŠMT, které se konalo v pátek 20.
února v Žatci. Jako škola jsme byli

jejich učitelů. Chtěla

ZUŠ Teplice

Krajské kolo soutěže MŠMT - hra na
dech.nástroje
O postup zabojují Zdeněk Mašek, Pavel Mundok, Karel
Tomšík, Jan Fehér, Patrik Hausner, Milan Tvrdík, Karel Vedral, Hynek Poděbradský, Eliška Witošová, Anežka Pavlátková a Anna Becková.

Mistr Jan Hus očima dětí a mládeže — výtvarná soutěž
Kulturní komise Rady města Louny
a Základní umělecká škola Louny spolu
s Církví československou husitskou
v Lounech u příležitosti 600 let od upálení Mistra Jana Husa vypisují výtvarnou soutěž s názvem Mistr Jan Hus

mavých akcí.

velice úspěšní a je to jak zásluhou
našich skvělých žáků, tak hlavně

Naší školu zastupuje Adam Štola.
Čtvrtek

Čtvrtek

Jaro už nám pomalu klepe na dveře a my jsme pro vás v následují-

za okresním kolem soutěže ZUŠ

učebna oboru

Rodiče žáků přijdou do výuky svých dětí společně kreslit
a malovat.

Jana Svobodová bude ZUŠ Louny reprezentovat na mistrovství světa ve twirlingu 2015

Dovolte mi však i malé ohlednutím

O postup do krajského kola se utkají žáci ze ZUŠ Louny, ZUŠ
Žatec, ZUŠ Postoloprty a ZUŠ Podbořany.

Tvoříme s rodiči ve výtvarném oboru

Vážení rodiče, milí žáci,

Za ZUŠ Louny soutěží Kamila Hájková a Adéla Mašková.

Vrchlického divadlo

16. 3. 2015 - 20. 3. 2015

Březen 2015

cím měsíci připravili spoustu zají-

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT - taneční obor

Pondělí

ZUŠ Ústí n/L

OBČASNÍK

Krajské kolo soutěže ZUŠ MŠMT – sólový a komorní zpěv

Čtvrtek
Pondělí

18:00 Vrchlického divadlo

Koncert komorních souborů ZUŠ Louny

Středa

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LOUNY,
PODĚBRADOVA 610,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Své výtvarné práce zájemci předají do 30. dubna 2015 do
Základní umělecké školy Louny, Poděbradova 610.
Následně odborná porota, složená z učitelek výtvarného
oboru umělecké školy, vybere nejlepší práce, které budou
vystaveny v kostele CČSH v Lounech v době od 29. května
do 31. srpna tohoto roku. Ceny autorům nejlepších prací
budou slavnostně předány v sídle pražského biskupa Církve
československé husitské v Praze v posledním týdnu před
koncem školního roku 2014-2015.
Soutěž je součástí celoročního projektu Husovy Louny 2015,
na které se pořadatelsky spolupodílí Město Louny, Městská
knihovna Louny, Základní umělecká škola Louny, Oblastní
muzeum v Lounech, Církev československá husitská a Státní
oblastní archiv v Litoměřicích.
Pavla Šnauerová

hrdí a přejme jim další úspěchy
v krajském kole .Těm, kteří nepostoupili přejeme do další umělecké
práce hodně sil, elánu a spokojených zážitků s hudbou. Děkujeme
opravdu všem, protože jejich výkony byly skvělé a ZUŠ Louny skvěle
reprezentovali.
Nejen soutěží však žije naše škola.
V měsíci březnu si vás dovoluji
pozvat na třídní koncerty klavírních
tříd A. Karpjukové, M. Podané a I.
Derflerové. Skvělým zážitkem jistě
bude Koncert komorních souborů
ve Vrchlického divadle v pondělí
23. března od 18.0 hod. Vystoupí
zde všechna komorní uskupení
školy , pěvecké sbory, těšit se můžete i na Twisty VoIs a Morgan.
Rovněž si vás dovoluji pozvat na
Společenský večer, kterým završíme oslavy našich 65. narozenin,
který se uskuteční v nově zrekonstruovaném kulturním domě Zastávka v sobotu 21. března.
Práce je před námi opravdu hodně
a já se těším, že si některou z našich akcí vyberete a společně se na
ní setkáme.

Ivana Derflerová

Po náročném víkendu stráveném v Plzni na
Mistrovství ČR v twirlingu jsme se opět vrátily zpět do běžné reality.
Víkend byl opravdu psychicky a fyzicky hodně náročný, z pátku na sobotu nám byla
v tělocvičně, kde jsme spali, hrozná zima.
Brzké vstávání a celodenní maratón od 8:00
až do 23:00 hodin. V sobotu jsme z haly odcházely s diplomem II. Vicemistr ČR za twirlingový team Sněženky, Karolína Bubáková
v dětské kategorii C a Natalia Havlištová
v juniorech mladších C získaly zlatou medaili. Největší sobotní úspěch: Mistři ČR za povinné duo, které získaly Jana Svobodová a
Marie Smetanová a s tímto titulem i postup
na Mistrovství Světa.
Ze soboty na neděli byla noc hrozně krátká
a zima nám ani nestihla být. V neděli opět
začátek v 8:00 hodin a vyhlášení výsledků
v 17:30 hodin.
Po nedělním klání jsme získali: v rytmickém
tanečním sólu děti B Markéta Sainerová
2. místo a Karolína Bubáková 3.místo.
V tanečním rytmickém duu Junior starší

A Marie Smetanová a Tereza Vernerová
dostaly 3. místo. Taneční twirlingové teamy: Jasmínky – II. Vicemistr ČR za dětskou
věkovou kategorii a Konvalinky – II. Vicemistr ČR za juniorskou věkovou kategorii.
Největší nedělní úspěch: v tanečním rytmickém sólu junior mladší A si Jana Svobodová
vybojovala Mistra ČR s postupem na Mistrovství Světa.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kdo
nám drželi palce a mysleli na nás. Velké díky
patří i žákyním za skvělou přípravu.
Lenka Havlištová

ZUŠ Louny jde s dobou — koupila 3D tiskárnu
Tvořivost a rozvoj jsou jedněmi ze základních
témat výuky uměleckých škol, a to zejména ve
výtvarném oboru. V dnešní době už s žáky nestačí jen malovat, kreslit či modelovat, ale stále
více prostoru dostává ve výuce i práce s různými
počítačovými programy a novými technologiemi.
Proto se naše Základní umělecká škola Louny
rozhodla jako první v lounském okrese zakoupit
novou učební pomůcku – 3D tiskárnu, konkrétně
model CubePro od firmy DEVELOP centrum
s.r.o.. Žáci si budou moci ve speciálním programu vytvořit různé prostorové modely, které tiskárna převede do skutečnosti. Programy na vytvoření 3D modelů jsou volně přístupné na internetu, takže žák si může tvořit i doma u svého
počítače a případné problémy pak konzultovat
s vyučujícím na hodině. Do budoucna bychom

rádi spolupracovali s ostatními školami a organizacemi města Louny, přemýšlíme už o několika
projektech, které plánujeme realizovat
v průběhu příštích let. Zatím se učíme všichni –
nejen žáci, ale i učitelé a tiskárna již tiskne první
zkušební výtisky.
Pavla Šnauerová

Společenský večer

Masopustní veselí ve Skupicích se vydařilo

Letošní školní rok je rokem oslav 65. výročí založení naší

Druhý

školy. Protože výročí slaví i další školy ve městě, rozhodli
jsme se společně uspořádat Společenský večer, který bu-

M a s o p u s tn í h o aby středem přijeli na bíle nazdobených koních dvě krásné víly,

de vyvrcholením celých oslav .

ročník Zhruba po 10 minutách se připravený průvod rozestoupil do stran,

veselí ve Skupi- snad přímo královny vil a po nich nazdobený vůz s krásným kočím,
cích, který pořá- který vezl velkou skupinu slaměných postav. To vše bylo dílem
dali - občanské rodiny Plotěných a žáků výtvarného oboru ZUŠ. Jakmile koně pro-

V sobotu 21. března od 20.00 hod. se v kulturním domě
Zastávka , společně se zaměstnanci Základní školy Prokopa Holého a Základní školy Přemyslovců, sejdeme k veče-

sdružení

ru, který bude plný hudby a zábavy.

Louny a společ- Hojně navštívený byl také „stánek“ se zabíjačkovými výrobky. Nánost
Hyd - vštěvníci si pochutnávali na ovaru, jitrnicích, polévce i guláši od

K tanci i poslechu bude hrát Big band ZUŠ Louny pod vedením Milana Bitnera, Taneční orchestr pod vedením Jaromíra Laksy, který vznikl přímo pro tuto příležitost a večer uzavře hudební skupina Golf pod vedením Josefa
Gunára.

Sto- šli celým davem do čela, tak, aby si je všichni mohli dobře pro-

py,o.s., Základní hlédnout, průvod vyrazil a za hudebního doprovodu orchestru
umělecká

škola prošel celou obcí, aby došel zpět do dvora statku, odkud vyšel.

roclar,s.r.o.

se Romana Voopravdu vydařil. říška z restauNejvětším láka- race u Kaiserů
dlem

pro

vštěvníky

ná- z

Lenešic.

byl Mnozí

naku-

O program večera se dále postará taneční obor Základní
umělecké školy Louny pod vedením Lenky Havlištové.

masopustní prů- povali

tyto

Dovolujeme si vás tedy co nejsrdečněji pozvat. Vstupenky
jsou k zakoupení v kanceláři ZUŠ Louny .

velice dlouhý. Ve výrobky také

Přijďte s námi společně oslavit 65. narozeniny ZUŠ Louny,
ač jsou to narozeniny již vyššího věku, oslava to jistě bude
velmi veselá.
Ivana Derflerová

vod, který byl z a b í j a č k o v é
14:00 hodin byly domů.
všechny

Ke

masky kávě již odpo-

v čele průvodu již připraveny, na konci průvodu byli připraveni ledne zcela vyprodali své koláče studenti Středního odborného
všichni, kdo masky neměli. Dárky všem maskám již byly rozdány a učiliště a Střední odborné školy SČMSD, Žatec, s.r.o.. Kolik dají
všichni netrpělivě čekali na příjezd „čela“ průvodu. Čekání ukrátil práce a jak se jitrnice nebo tlačenka vyrábí předváděli přímo před
svou hrou Dechový orchestr ZUŠ Louny vedený Jaromírem Laksou. očima diváků sami skupičtí - Vladivoj Holoch, Pavel Ježek a Pavel
Blafka.

Soutěž základních uměleckých škol vyhlášená MŠMT
K životu základních uměleckých škol patří soutěže
které každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. V pravidelných tříletých
cyklech se střídají jednotlivá studijní zaměření. V
letošním roce je vyhlášena soutěž pro sólový a
komorní zpěv a hru na dechové a bicí nástroje.
Školní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu
se v Základní umělecké škole Louny konalo v úterý
20. ledna v sále školy. Do okresního kola soutěže
postoupilo celkem 17 zpěváků a zpěvaček a dvě
pěvecká dua. O Týden později postoupilo ze školního kola celkem 19 sólistů ve hře na dechové
nástroje a jeden hráč na bicí.
Slavnostní koncert vítězů školního kola se uskutečnil v sále ZUŠ Louny ve čtvrtek 29. ledna. Postupující žáci si převzali diplomy a představila část svého soutěžního programu.
V pátek 20. února se pak v ZUŠ Žatec konalo okresní kolo soutěže,
ve kterém se naši, žatečtí a postoloprtští žáci snažili o postup do
krajského kola. V sólové zpěvu získaly první místo s postupem
Kamila Hájková ze třídy Renaty Friedlové a Adéla Mašková, žákyně Veroniky Studené. Ve hře na saxofon postoupila do krajské
kola Anna Becková, žákyně Milana Bitnera. Ze třídy Jaromíra
Laksy budou soutěžit Zdeněk Mašek, Pavel Mundok a Karel

CD Mistrům Janům
ZUŠ Louny vydá v rámci projektu Husovy Louny CD Mistrům
Janům, k němuž hudbu složil hudební skladatel Daniel Dobiáš
a kromě žáků a učitelů ZUŠ Louny na něm bude účinkovat herečka Táňa Fišerová.

Od 10:00 hodin během celého dne probíhal ve stodole maškarní
rej, v hlavní budově pak dílny pro děti a pro dospělé „Body and
face“ - kdo měl zájem, mohl si nechat udělat zdarma od výživové
poradkyně Šárky Riedlové analýzu tělesných parametrů. Společně
s ukázkou zdravého životního stylu si mohli návštěvníci prohlédnout a vyzkoušet přípravky kosmetiky fi Jafra a formou besedy
s Janou Týcovou získali informace, jak pečovat o svůj vzhled.
V sušárně se konala výstava hraček, které ušili žáci výtvarného
oboru ZUŠ Louny pod vedením Soni Racety.
Veliké poděkování patří všem, kteří s přípravou a organizací ve
Skupicích pomohli, zvlášť pak osadnímu výboru Skupic

a všem

skupickým občanům, kteří vydatně pomohli. Jindřiška Riedlová
Tomšík ve hře na pozoun a Patrik Hausner, Jan Fehér a Milan
Tvrdík ve hře na trubku. Do krajského kola postoupili také Anežka
Pavlátková, Eliška Witošová a Hynek Poděbradský ve hře na zobcovou flétnu a Karel Vedral ve hře na trubku ze třídy Karla Vencoura. Ve hře na bicí bude naší školu zastupovat Adam Štola ze
třídy Jiřího Soukupa.

Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci a postupujícím do krajského kola budeme držet palce.
Ivana Derflerová

Sledujte naše nové internetové stránky:

www.zuslouny.cz
Naleznete zde nejen informace o aktuálním dění na naší
škole, ale i všechny potřebné formuláře a kontakty.

Srdce pod hvězdou—komponovaný program k 70. výročí osvobození Osvětimi
Základní umělecká škola Louny si pro žáky základních a středních která zachycovala momenty přímo z Osvětimi. Zvolené texty, hudškol připravila komponovaný program k 70. výročí osvobození ba i scénický tanec vytvořily silný emoční celek.
Osvětimi.
Program byl cíleně vytvořen pro mládež. Žáci základních a středTři soubory - Dramadlo z literárně dramatického oboru, Iluze – ních škol zcela zaplnili Vrchlického divadlo ve dvou dopoledních
dívčí komorní sbor a Konvalinky z tanečního boru ZUŠ Louny si představeních v úterý 27. ledna. Veřejnosti byl program předstapod vedením Mileny Syrovátkové připravily pořad, který předsta- ven v pondělí 26. ledna od 18.00 hod. Všechna představení se
voval ve své první části židovskou kulturu. Druhá část byla věnová- setkala s mimořádným ohlasem. Večerního představení se zúčastna tématu holocaustu. Velice emočně silným způsobem byla po- nila také předsedkyně Židovské obce Teplice, na dopoledních
dána zrůdnost a nelidskost této etapy života židovské komunity. v úvodu promluvil místostarosta města Louny Jan Čermák.
Mluvené slovo, židovské písně a tance doplnila video projekce,

Ivana Derflerová

