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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VSETÍN
SLAVÍ 120. VÝROČÍ
V roce 2015/2016 oslavuje Základní umělecká škola Vsetín
120 let svého trvání. Hudební škola ve Vsetíně, tak jak zněl
její první název, byla zřízena se souhlasem městské rady a
po schválení Zemskou školní radou v Brně již v říjnu 1895.
O její založení se nejvíce přičinil Richard Fryčaj, kapelník
zdejší Thonetovy tovární dechové hudby a autor výstavního
pochodu z valašských písní pro národopisnou výstavu v roce
1892. V učírnách Horní školy, které hudební škole poskytla
školní rada, vyučovali varhaník Antonín Hradil a bratři
František a Karel Zikové. Ale již brzy měla škola své prví
sídlo v domě Josefa Bubely č. 152. Poté se škola přestěhovala
do domu na Horním náměstí č. 135 a koncem desátých let
dvacátého století, Hudební škola ve Vsetíně zanikla. Po
čtyřleté přestávce roku 1916 se pokusil obnovit hudební
školu Jan Stelibský a v r. 1920 škola opět zaniká.
V období první republiky vyučovalo hudbě soukromě několik
učitelů, a to v soukromých bytech. Byli to zejména učitelé:
Vilém Bayer, Antonín Blahutka, Milena Bubelová, František
Míťa Hradil, Jan Řádek, Anna Vrecionová, Jan Stelibský.
Městská hudební škola byla opět založena v roce 1938 a o
její zřízení se zasloužil tehdejší ředitel brněnské konzervatoře
a zemský inspektor hudebních škol profesor Dr. Ludvík
Kundera a zdejší soukromý učitel Jan Řádek. Výuka byla
zahájena až 1. 9. 1939, protože do této doby nebylo možné
sehnat vhodné prostory. Nakonec byla škola umístěna v
pronajatých místnostech Masarykova reálného gymnázia.
V roce 1944 byla Městská hudební škola uzavřena a učitelé
totálně nasazeni do Zbrojovky ve Vsetíně.
Po osvobození města Vsetína byla škola znovu otevřena 1.
června 1945. Škola se však neustále stěhovala, neboť se pro
ni doposud nenašla vhodná budova. Nejdříve do soukromého
bytu v Reisově domě na Dolním náměstí č. 305, odtud do vily

„Hubertus“ na Žerotínově ulici, po požáru vily do budovy
bývalého dětského domova na Svárově, odtud do budovy
staré radnice na Horním náměstí, kde již postupně měla k
dispozici 12 místností. Ze staré radnice se v r. 1986 škola
přestěhovala do nynější budovy na ulici Podsedky č. 285, kde
po mnoha letech získala konečně svůj domov a působí zde
dodnes.
V současné době se ve škole v oboru hudebním, výtvarném,
tanečním a literárně-dramatickém vzdělává celkem 800 žáků
v hlavní činnosti a téměř 100 žáků v odborných výukových
kurzech. Výuku zabezpečuje 40
pedagogů. Když jsem před deseti
lety, při oslavách 110. výročí založení
školy plánoval, co do dalších deseti let
vybudovat, zmodernizovat, vybavit
měl jsem velké plány a myslím si,
že se je podařilo úspěšně realizovat.
Během deseti let vznikly 4 pobočky
naší kmenové školy, a to v obci
Lidečko, Valašská Polanka, Horní
Lideč a Jablůnka. Byla provedena
rekonstrukce fasády celé školy,
oprava sociálních místností, oprava
zdiva a odstranění vlhkosti budovy,
oprava kotelny, oprava střechy a pódia
koncertního sálu.
V tomto jubilejním roce byla provedena
pokračováni na str. 2
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celková rekonstrukce elektroinstalace a výměna stropních
podhledů. Rád bych tímto chtěl poděkovat zřizovateli školy Zlínskému kraji za finanční pomoc při realizaci oprav školy,
bez které by škola nezískala krásné moderní prostředí pro
uskutečňování výuky našich žáků. Zdokonalování výuky,
rekonstrukce a celková modernizace budovy je jedním z
krásných darů k výročí školy.
K postupnému dovybavování všech oborů na kmenové škole,
ale i na našich pobočkách, mimo standardních učebních
pomůcek, které se pořizují průběžně po celý školní rok, se škola
může pochlubit zakoupením nového koncertního klavírního
křídla YAMAHA do koncertního sálu. Pro naše žáky jsme
také pořídili nové hudební nástroje – trubky, zobcové flétny,
klarinety, basový klarinet, saxofony, elektronické klávesové
nástroje, bicí soupravy, koncertní xylofon. Pro další obory pak
počítače do výuky počítačové grafiky a animace, divadelní
vybavení pro výuku dramatického oboru, osvětlovací
techniku do koncertního sálu, pro taneční obor kostýmy,
nové nástěnky, audiovizuální techniku. To je však jen malý
zlomek z výčtu velké škály pořízených nových moderních
didaktických, učebních pomůcek pro žáky naší školy.

V měsíci dubnu vyvrcholí oslavy spojené se 120. výročím
vzniku naší školy. Od 01. – 30. dubna se představí výtvarný
obor výstavou prací žáků v Masarykově veřejné knihovně.
Slavnostní galakoncert pro veřejnost se uskuteční 21. dubna
v 18:00 hodin v koncertním sále. Součástí slavnostního
galakoncertu je i prohlídka školy, která začíná v 17:00 hodin.
Jménem svým, ale i za všechny pedagogy a zaměstnance Vás
na tyto akce co nejsrdečněji zvu.
Z kapacitních důvodů koncertního sálu škola také připravila
samostatný galakoncert pro naše VIP hosty, kteří spolupracují
s naší školou a také pro ředitele základních uměleckých škol
a škol, které sídlí ve městě Vsetín a jsou zřizované Zlínským
krajem, hosty z přátelských škol z České a Slovenské
republiky, umělce, kteří jsou patrony pro naše vyučované
obory a sponzory, bez kterých by se jen těžko naše akce
mohly zdárně uskutečnit.
U příležitosti oslav významného 120. výročí založení školy
je také vydán Almanach a devíti známkový tiskový list s
přítiskem budovy a logem naší školy.
Roman K o n ů p k a
ředitel školy

		

Okénko do činnosti tanečního oboru
Školní rok se přehoupl do druhého pololetí a práce ve třídách
paní učitelky Špačkové značně pokročila. Většina ročníků už
dokončila nácvik tanečních čísel, připravovaná na závěrečné
představení, které se bude konat ve velkém sále kulturního
domu ve čtvrtek 9.6. od 18.00 hodin. V dopoledních hodinách
program zhlédnou žáci pozvaných škol ze Vsetína a okolí.
Nyní se děti věnují pilování a procvičování a starší žákyně
pokračují v nácviku dalších tanců.
Zdálo by se, že se tempo práce zklidnilo, ale opak je pravdou.
Nyní nastává období ve kterém se každoročně zahajuje
příprava programů na kutnohorské Stříbření. To proběhne ve
dnech 25. a 26.6. Letos se koná jubilejní 25. ročník, který bude
věnován výročí Karla IV. V následujících měsících děti čeká
usilovná práce, kdy ve velmi krátké době musíme připravit
mnoho výstupů a tanců, podle požadavků pořadatele. Malé i
větší tanečnice k tomuto úkolu přistupují s radostí a invencí.
Stříbření, které patří mezi stovku nejprestižnějších kulturních
akcí v Evropě, je pro ně završením školního roku. Předvedou

zde svoji práci a také stráví společně čas s dětmi z ostatních
ročníků. Tak se navzájem lépe poznají a spřátelí a dozví se
mnoho zajímavého z naší historie.
Kromě těchto velkých akcí, čeká naše žačky i
mnoho dalších vystoupení. V nejbližší době to bude
program v Domově pro seniory v Rožnově pod
Radhoštěm, účinkování na Dnu dětí s Annou, na
festivalu scénického tance ve Valašském Meziříčí,či
na Slunovratu, pořádaném ve vsetínském zámku.
Nezahálí ani o prázdninách, kdy už po několikáté
vystoupí na Templářských slavnostech.
V blízké době děti také čekají dva zájezdy do
divadel v Olomouci a Ostravě.
Přejme jim tedy mnoho sil, zdraví a radosti při
jejich práci.
Jaroslava Špačková
učitelka TO
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Jaro, vítej :)

Stupnice a akordy

Po bujarém velikonočním veselí jsme se na naší pobočce v
Lidečku pustili opět do práce. A protože nám konečně začalo
jaro a zahřívají nás první sluneční paprsky, tak se nám bude v
těchto posledních měsících stávajícího školního roku pracovat
jistě s ještě větší chutí a elánem. Máme za sebou nejen Benefiční
koncert, Koncert pro MŠ a I. stupeň ZŠ, ale také okresní a
krajská kola soutěže v komorní hře s převahou dechových
nástrojů. A čekají nás ještě, pořadí již druhé, třídní přehrávky
spojené s třídními schůzkami, postupové (popř. komisionální)
zkoušky, přijímací zkoušky a nakonec červnový Závěrečný
koncert, na kterém uslyšíme také nejedno vystoupení některých
našich absolventů. Ráda bych před začátkem posledního
čtvrtletí poděkovala jménem všech pedagogů naší pobočky
nejenom našim žákům za jejich celoroční píli a snahu dosáhnout
společně s námi vytyčených cílů a plánů, ale také ZŠ Lidečko,
která nám poskytuje příjemné zázemí pro naši výuku, dále
Obecními úřadu Lidečko, který nám umožňuje uskutečňovat
naše hudební vystoupení v krásném prostředí svého Kulturního
domu a v neposlední řadě patří dík rodičům žáků, kteří s námi
rádi a ochotně spolupracují.
Bc. Anna Rektoříková,
koordinátorka pobočky Lidečko

Hodina klavíru většinou začíná hrou stupnic s akordy. Takto se
to děje rok co rok. Nejdřív se hrají stupnice durové pak se k nim
postupem času přidávají mollové. Akordy se nejdříve hrají jen
jako trojzvuk a ve vyšších ročnících se přechází na hru velkých
akordů, které se skládají ze 4 tónů. Toto všechno se děje od
nejjednoduchších postupů po složitější. Nejobvyklejší postup
hraní stupnic je protipohyb - ruce hrají zároveň od sebe a pak k
sobě. Potom co se týká obtížnosti je rovný pohyb - ruce zároveń
hrají na horu a potom dolů. Složitější je kombinovaný pohyb, kdy
se prolínají v různých úrovních rovný pohyb s protipohybem.
Možná vás při čtení tohoto článku napadne otázka, kterou mi
často kladou žáci: “Proč se pořád hrají stupnice?” Odpověď
je zcela jednoduchá a důvod jednoznačný. Všude, kam se
podíváme, a nezáleží jestli jsou to technická cvičení (etudy)
nebo přednesy a je jedno z jakého slohového období, tam se
objeví kus nebo i celý akord, část a nezřídka i celá stupnice.
Shrnutí: stupnice s akordy jsou nejzákladnější technická cvičení
pro získání technické dovednosti ve hře na klavír. Nikdy nikdo
nevymyslel nic lepšího a jednoduššího.Vzkaz pro žáky nejen
klavíru: “Cvičte poctivě stupnice, o to lépe budete zvládat další
učební látku.”
Eva Pešková
učitelka hry na klavír

Celostátní soutěž EKN a akordeonů
Ve školním roce 2015/2016 se oddělení EKN a akordeonů opět
zapojilo do soutěží, které vyhlašuje MŠMT. Po školním výběru
postoupili do okresního kola soutěže 4 žáci.
Okresní kolo ve hře na EKN (keyboard) proběhlo 19.2. na ZUŠ
Karolinka. V příjemném prostředí a přátelské atmosféře se
našim žákům dařilo. Dva žáci postoupili do krajského kola.
V. Kategorie - Matěj Húšť - 1. místo s postupem (uč. Petr Liška)
VII. Kategorie - Jindřich Vodák - 1. místo (uč. MgA. Dita
Rozumková)
VIII. Kategorie - Nikol Hrachovcová - 1. místo s postupem
(uč. Andrea Píchalová)
V okresním kole hry na akordeon 17.2. ve Valašském Meziříčí,
byla ZUŠ Vsetín zastoupena žačkou v 0.kategorii. Po zdařilém
provedení skladeb postoupila do krajského kola.
0. Kategorie - Zuzana Kovaříková - 1. místo s postupem
Absolutní vítěz (uč. Petr Liška)
Krajské kolo ve hře na EKN (keyboard) proběhlo 10.3. na ZUŠ
D-MUSIC Kroměříž. Mezi žáky jiných okresů naši žáci obstáli
a postoupili do ústředního kola.
V. Kategorie - Matěj Húšť - 1. místo s postupem (uč. Petr Liška)
VIII. Kategorie - Nikol Hrachovcová - 1. místo s postupem
(uč. Andrea Píchalová)
Krajské kolo ve hře na akordeon 16.3. V ZUŠ Uherský Brod
úspěšně zvládla i nejmladší účastnice soutěže a postoupila do
ústředního kola.
0. Kategorie - Zuzana Kovaříková - 1. místo s postupem (uč.
Petr Liška)
Děkujeme učitelům i žákům za výbornou reprezentaci ZUŠ
Vsetín.
Petr Liška
vedoucí oddělení EKN a akordeonů

VII. ročník Benefičních koncertů
Naše škola pořádala již VII. ročník Benefičních koncertů,
jejichž cílem je shromáždit finanční prostředky na podporu
dětského oddělení vsetínské nemocnice. Žáci se představili na
koncertech ve dnech od 15. –19. února, a to nejen na kmenové
škole, ale také na našich pobočkách, a to v Horní Lidči, Lidečku,
Valašské Polance a Jablůnce. U této příležitosti vystoupili žáci
z hudebního oboru, ale také vystoupil se svými zajímavými
choreografiemi taneční obor. Zapojil se i výtvarný obor s
výrobou originálních magnetků.
Na těchto Benefičních koncertech pod názvem „Děti-Dětem“
jsou naši žáci vedeni k pomoci druhým, a to především k pomoci
svým vrstevníkům, kteří jsou nemocní a hospitalizováni ve
vsetínské nemocnici. Jsme rádi, že naši žáci svým vystoupením
a výrobou originálních magnetků pomáhají přispět na dobrou
věc. Díky naším žákům a hostům v letošním roce naše škola
předala celkovou částku primáři dětského oddělení.
Výtěžek z Benefičních koncertů činil 9. 800,- Kč, z toho:
pobočka Horní Lideč		
pobočka Valašská Polanka		
pobočka Lidečko			
pobočka Jablůnka		
kmenová škola Vsetín		

1. 500,- Kč
3. 400,- Kč
1. 850,- Kč
1. 770,- Kč
1. 280,- Kč

Ráda bych poděkovala našim žákům a jejich učitelům za přípravu
Benefičních koncertů a také Vám návštěvníkům koncertů za Váš
zájem a finanční příspěvky, které pomůžou nemocným dětem ve
vsetínské nemocnici. Jsem moc ráda, že se i v této době najdou
lidé se srdíčkem na dlani. Již nyní se těším na setkání s Vámi,
a to na dalším již VIII. ročníku Benefičních koncertů a dalších
zajímavých akcích připravovaných naši školou.
Mgr. Veronika Lelková
zástupkyně ředitele
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MUZIKÁL NÁM PŘINESL OCENĚNÍ!
V minulém čísle našeho školního zpravodaje Zušík jste se mohli
dočíst, že literárně – dramatický obor chystá premiéru nově
vzniklého muzikálu s názvem „Do lesa aneb tak trochu jiná
pohádka“. Na této inscenační tvorbě pracovalo šestnáct žáků
II. stupně pod mým režijním vedením. Literární předlohou nám
byl vlastní autorský text a jako hudební doprovod jsme zvolili
hudbu Stephena Sondheima, která kladla velký nárok na pěvecké
provedení. Nejen scénář, ale i výtvarnou stránku inscenace jsme
s žáky navrhli a vybudovali sami. Všichni účinkující na vzniku
muzikálu tvrdě pracovali a zapojovali se ochotně i do nutných
doprovodných činností, které vyžaduje předpremiérové období.
Díky našemu úsilí, snaze, přátelskému ansámblu, rodinné
atmosféře a vzájemné pomoci jsme po premiéře sklízeli pozitivní
ohlasy diváků i ocenění odborné poroty.
Ve dnech 17. - 19. března 2016 se v Lidovém domě ve Vsetíně naprostou spokojenost s naší tvorbou, o čemž vypovídá také
konal pátý ročník krajské postupové přehlídky amatérského následná recenze z kulturního tisku.
divadla Divadelní Vsetín 2016, které jsme se zúčastnili s již
Citace: „Divadelní Vsetín 2016 uzavřela inscenace Do lesa aneb
zmiňovanou premiérou.
fak trochu jiná pohádka Základní umělecké školy Vsetín, která
Prvním příjemným překvapením pro nás byl vyprodaný sál naplnila úsloví „to nejlepší nakonec“. Pravda, muzikál americké
naplněn diváky, kteří nám vytvořili báječnou atmosféru během provenience (ve vlastním překladu!), kladl zejména v pěvecké
celého představení. I přesto, že nás před zahájením ovládala složce nároky, kterým ne všichni aktéři uměli adekvátně dostát.
tréma a obavy, zda se vše vydaří podle plánu, na dvouhodinovou Převládl však dojem z výtečně sehrané, týmové práce. Inscenace
spolupráci na jevišti jsme se nesmírně těšili. A možná právě byla vybavena jednoduchou, přitom však funkční a esteticky
proto se vše dokonale zdařilo. Herecké výkony žáků, průběh účinnou scénografií. Herecký kolektiv dokázal přehlednou
představení i technická stránka muzikálu, která byla také náročně spleť známých pohádkových příběhů v muzikálovém balení
vybavena...to vše bez chybičky klaplo. Nejen my - aktéři, ale i okořenit vhodnou dávkou ironie, dvojsmyslů a černého humoru.
diváci a porota byli spokojeni, pobaveni i dojati a odcházeli s Z energického ansámblového pojetí čnělo několik výrazných
příjemným kulturním zážitkem.
individualit, jež byly po zásluze porotou oceněny.“
Po představení jsme usedli před lektorský sbor, který i za přístupu
široké veřejnosti, hodnotil na rozborovém semináři jednotlivé
složky inscenace a její celkové pojetí. Předsedou poroty byl
režisér René Vápeník, dalšími členy dramaturgyně Městského
divadla Zlín Kateřina Menclerová a divadelní kritik Marcel
Sladkowski. Jejich hodnocení bylo velmi kladné a vyjadřovalo

Ze slavnostního vyhlašování výsledků přehlídky jsme si s velkou
radostí odnesli celkem devět ocenění, mezi něž patří: cena za
režii, za výtvarnou stránku inscenace, za kolektivní herectví,
pět ocenění za herecké či pěvecké ztvárnění role a postup na
Národní přehlídku Divadelní piknik ve Volyni.
Tento úspěch nás příjemně překvapil a potěšil. Jsme rádi, že jsme
veřejnosti ukázali, že i na
Zušce umíme hrát divadlo
a s hrdostí se ji i nadále
pokusíme reprezentovat.
Dovolte nám, abychom
Vás pozvali na další reprízu
muzikálu, která se uskuteční
opět v Divadle v Lidovém
domě Vsetín, tentokrát
v úterý 19. dubna v 18
hodin. Moc se těšíme na
Vaši návštěvu.
Kristína Fusková
vedoucí LDO

Základní umělecká škola Vsetín
adresa: Podsedky 285, 755 01 Vsetín
tel: 571 411 725
www.zus-vsetin.org
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Občasník je vydáván pro potřeby školy
Náklad 800 výtisků
šéfredaktor: Radim Trčálek
tisk: Terezie Matošková - GARAMOND

