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občasník ZUŠ Vsetín, 4.číslo XIV.ročník 2016/2017, vydáno dne 1. dubna 2017
Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,
v letošním školním roce pořádala naše škola již
VIII. ročník benefičních koncertů pod názvem
„Děti – Dětem“. V jarním duchu se nesla všechna
vystoupení a tradiční výstavy prací žáků výtvarného
oboru spojených s našimi beneficemi. Žáci z hudebního
a tanečního oboru připravili velmi pěkná vystoupení
a žáci z výtvarného oboru pro návštěvníky vytvořili
překrásné výrobky s pestrými velikonočními motivy.
Prodejní výstava se konala před zahájením a na konci
benefičních koncertů, kde si návštěvníci kupovali
drobné dekorace a odcházeli příjemně naladěni hudbou,
tancem, ale i jarní náladou a předvelikonoční pohodou.
Benefiční koncerty se konaly tradičně na kmenové
škole ve Vsetíně, ale také na našich pobočkách, a to
v Jablůnce, Valašské Polance, Lidečku a Horní Lidči.
Celkem se vybralo 13.300,- Kč.
Vsetín:		
Jablůnka:		
Valašská Polanka:
Lidečko:		
Horní Lideč:		

Programy v počítačové grafice
Při setkání s rodičí, jejichž děti se hlásí ke studiu počítačové
grafiky, padne téměř vždy otázka: „A v jakých programech
se žáci učí pracovat?“ Blíží se přijímací a talentové
zkoušky a tak nebude od věci poskytnout touto cestou
malou rekupitulaci, která uvedený dotaz zodpoví.
Studenti v hodinách pracují s několika grafickými
programy, s jejichž pomocí vytváří cokoliv od obrázků,
přes diplomy, letáky, reklamní a propagační tiskoviny, až
po krátké animované filmy a okrajově se věnujeme i tvorbě
prostředí do PC her a technice green screenu u natočených
videí.
Tři nejdůležitější a nejpoužívanější grafické editory jsou
Photoshop a Illustrator od firmy Adobe a pak program
Blender.
Adobe Photoshop je editor na zpracování bitmapové
grafiky. Pokud potřebujete upravit fotografii, vytvořit
fotomontáž, namalovat digitální obraz, zpracovat plakát
nebo potisk, těžko naleznete lepší program. Adobe
Illustrator je profesionální program na tvorbu vektorové
grafiky. Je ideální pro tvorbu log nebo propagačních
materiálů. A konečně Blender je software na tvorbu 3D
grafiky. Zvládá cokoliv od trojrozměrných vizualizací,
objektů do PC her až po animované filmy.

2.500,- Kč
2.000,- Kč
4.300,- Kč
2.000,- Kč
2.500,- Kč

Děkujeme všem, kteří se přišli podívat na naše koncerty,
výstavy a přispěli na benefiční projekt naší školy
„Děti – Dětem.“ Děkuji také všem žákům za krásná vystoupení a tvořivou práci, neboť svým uměním přispívají
na dobrou věc a učí se smyslně pomáhat tam, kde je to
potřeba. Děkuji rovněž učitelům, za skvělou přípravu
svých žáků, kteří vystoupili na našich koncertech
a učitelkám výtvarného oboru za motivaci svých žáků
při výrobě velmi krásných předmětů a také za precizně
připravenou, velikonoční a jarem vonící výstavu.
Celková částka benefičních koncertů bude předána
primáři dětského oddělení vsetínské nemocnice. Již
nyní se s učiteli a žáky těšíme na další, IX. ročník
benefičních koncertů, ale také na setkání s vámi na
našich dalších připravovaných koncertech, tanečních,
dramatických vystoupeních a výstavách výtvarného
oboru.
		

Roman K o n ů p k a
ředitel ZUŠ Vsetín

Hodiny počítačové grafiky by nejednomu rodiči dokázaly, že
vysedáváním před monitorem lze být i produktivní a nemusí
jít vždy pouze o ztrátu času, během kterého děti hrají hry.
Radim Trčálek
učitel výtvarného oboru
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Tóny jara
Venku už nás začínají pomalu zahřívat
první paprsky jarního sluníčka a na
naší pobočce v Lidečku se všichni
moc těšíme na teplé jasné dny, které si
navíc okrášlíme veselými tóny hudby.
V tomto školním roce jsme již stihli
se svými žáky absolvovat prosincový
Vánoční koncert, třídní přehrávky,
Benefiční
koncert
i
hudební
vystoupení pro žáky zdejší MŠ
a ZŠ. Program tohoto vystoupení,
zaměřeného na představení nástrojů
vyučovaných na naší pobočce těm
nejmenším, jsme nazvali ,,Kouzelný
vlak rychlovlak” a jako obvykle se
na přípravě podílel co největší počet
našich žáků. Při nácviku jednotlivých
čísel, mezi které patřila i Pohádka

o pracovitém království, si účinkující
užili i spoustu legrace a všichni
budeme jistě na přípravu tohoto
vystoupení rádi vzpomínat.
Dovolte mi pochlubit se jménem
celé pobočky úspěchy našich žáků
na klavírní soutěži vyhlášené MŠMT.
Třem žákyním zdejší klavírní třídy
se podařilo obsadit v okresním kole
krásné 2. místo a jeden žák získal
dokonce 1. místo s postupem do
krajského kola v Kroměříži, kde
obsadil nakonec 3. místo. Všem těmto
žákům i jejich paní učitelce děkujeme
za vzornou reprezentaci nejen
pobočky, ale celé školy a gratulujeme
k dosaženým úspěchům.
Již nyní začínáme připravovat akce,
které naši pobočku čekají ještě před
koncem školního roku, ať už se jedná
o třídní přehrávky za 2. pololetí nebo
o Závěrečný koncert naplánovaný na
19. června a těšíme se na shledání
s vámi, našimi posluchači.
Krásný příchod jara :-)
Bc. Anna Rektoříková,
koordinátorka pobočky Lidečko

Malé ohlédnutí za soutěží ZUŠ ve hře na klavír
V letošním školním roce byla opět po třech letech V okresním kole soutěže, které hostila 23. února rožnovská
vyhlášena MŠMT soutěž ve hře na klavír, které se naše ZUŠ, získali naši žáci několik ocenění.
škola pravidelně zúčastňuje.
1. místo s postupem Filip Fusek (p.uč. Pešková)
Samotné soutěži předchází dlouhá příprava. Učitel musí
2. místo Beatrice Filáková (p.uč. Raková)
nejprve vytipovat žáky, kteří by se mohli této soutěže
2. místo Eliška Martinková (p.uč. Pešková)
zúčastnit a také pro ně vybrat vhodný repertoár.
2. místo Anna Nováková (p.uč. Pešková)
2. místo Pavel Polášek (p.uč. Raková)
Poté žáci společně se svými učiteli mnoho měsíců pilují
2. místo Ludmila Fusková (p.uč. Pešková)
soutěžní program, aby mohli na soutěži podat co nejlepší
3. místo Natálie Dyjáková (p.uč. Rozumková)
výkon.
3. místo Katrin Unarová (p.uč. Rozumková)
Díky účasti na těchto soutěžích mohou žáci a učitelé porovnávat své výsledky a sledovat kvalitu výuky na jiných
ZUŠ a to od okresních kol, přes krajská až po kola celostátní. Je to příležitost vyměnit si s kolegy zkušenosti, sledovat nové trendy ve hře na nástroj a také poznávat nový
notový materiál.
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Krajské kolo soutěže se pak konalo 17. března v Kroměříži
a vsetínskou ZUŠ zde reprezentoval Filip Fusek ze třídy
p.uč. Peškové, který obsadil v VI. kategorii 3. místo.
Gratulujeme tedy všem žákům a jejich učitelkám.
Andrea Píchalová
vedoucí klavírního oddělení

„Nedáme si říct“... aneb aplaus ve stoje
Je to zhruba rok, kdy divadelní soubor ZUŠ Vsetín
premiéroval svou loňskou muzikálovou tvorbu s názvem „Do
lesa aneb tak trochu jiná pohádka“. Tato inscenace sklidila
velký divácký ohlas a získala celkem děvet ocenění na
krajské postupové přehlídce amatérského divadla Divadelní
Vsetín. I přes vyprodané sály a tyto značné úspěchy jsem
tehdy přísahala, že příště už se do muzikálu rozhodně pouštět
nebudeme neboť je jeho vznik velmi náročný.
Uběhl rok a 10. března 2017 jsme na prknech
Divadla v Lidovém domě poprvé uvedli naši letošní
inscenaci...k velkému překvapení to byl opět muzikál.
Zkrátka, nedáme si říct. Tentokrát jsme diváky nezavedli do
začarovaného lesa, ale pozvali jsme je k návratu do období
60. let pomocí naší nové, bláznivé, hudební retro komedii
s názvem „Impuls“.
Co se vám vybaví z „šedesátek“? Komunistická vláda?
Plat 1600 korun hrubého bez ohledu na postavení či pivo
za 1,50 Kčs? Tuzexová mánie, nedostupnost bytů a zboží
na trhu? Dovolená v Jugoslávii? Barvy, proužky, puntíky,
minisukně, široké oční linky nebo natupírované účesy? Nebo
nepovolení autoři a umělci či Beatles a rock’n roll? To vše
vám připomene příběh Impulsu, v němž je hlavní hrdinkou
obtloustlá středoškolačka Bety, která šíleně miluje jeden
televizní taneční pořad. Jejím snem je stát se tanečnicí v této
show. Bety sice pochází ze slušné rodiny, ale je v ní i trocha
rebelie, která se projeví při setkání s rebelskou partou
v poškolácké třídě. Podaří se Bety splnit si svůj sen? Dokáže
prosadit práva rebelů mezi tzv. “hezounky”, kteří dodržují
zásady tehdejšího režimu? To vám prozradíme při návštěvě
tohoto představení, které je plné impulsů, tance a zpěvu.

K našemu velkému překvapení jsme dokázali obhájit
ocenění z ročníku loňského. I letos se nám podařilo získat
řadu cen a pokořit některé z dalších pěti amatérských
souborů s dopělým obsazenstvem. S úsměvy na tváři
a velkou radostí jsme si odnesli cenu za režii, 5 cen za
herecké a pěvecké výkony, čestné uznání za scénář a také
za kolektivní souhru a navíc dvě doporučení na celostátní
přehlídky amatérského divadla - Piknik Volyně a Mladá
scéna v Ústí nad Orlicí (viz webové stránky ZUŠ).

Za úspěchem inscenace stojí znamenitá práce a výkony dvou
nejstarších třídních kolektivů literárně dramatického oboru
naší školy. Tyto výsledky by se ovšem nedostavily, kdyby
náš soubor nebyl naplněn silnými a energickými osobnostmi,
talentovanými žáky a báječnými lidmi v jedné osobě, kteří
Divácký aplaus ve stoje, který nás na premiéře příjemně dohromady tvoří jednu velkou divadelní rodinu. Je mi ctí, že
překvapil, svědčí o tom, že s námi zažijete dvě hodiny plné mohu být její součástí.
humoru, zábavy, vynikajících hereckých výkonů a kulturního
uspokojení. Kvalitu této inscenace hodnotila také odborná Srdečně zveme všechny naše příznivce na další reprízy
porota festivalu Divadelní Vsetín, kterého jsme se 18. března „Impulsu“, které se uskuteční v Divadle Lidového domu
Vsetín dne 20. dubna a 25. května 2017, vždy v 18 hodin.
po roce opět účastnili.
Nesmím opomenout také ostatní ročníky
LDO, které intenzivně pracují na svých
inscenačních kusech směřující k veřejné
prezentaci na naší tradiční přehlídce
v Lidovém domě, tentokrát v sobotu
20. května 2017 ve 14:30 hodin. Můžete
se těšit na tato představení:
„Sněhurka a trapaslíci“, „Poklad na
ostrově“, „Straší!“, „Malý princ“,
„V zajetí snu“ a absolventské
vystoupení žáků I. stupně „Pod jednou
střechou“.
Děkuji všem žákům LDO za jejich
precizní
práci,
kvalitní
výkony
a výsledky. Gratuluji!
Kristína Fusková
vedoucí literárně dramatického oboru
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Informace z tanečního oboru
Školní rok se přehoupl do druhého pololetí a žákyně TO
zúročují své velké úsilí a pracovitost z minulých měsíců.
Se svou učitelkou dokončují nácvik nových tanečních
čísel, připravovaných na každoroční slavnostní
představení „Kouzlo tance“, kde svým blízkým a široké
veřejnosti ukazují svoje pokroky a dovednosti. Každý
rok se učí náročnější taneční prvky tak, aby rostla jejich
pohybová technika, taneční výraz a schopnost předávat
své umění a potěšit jím všechny diváky a příznivce
tance.
„Kouzlo tance“ se bude konat 10. května 2017 v 18:00
v Domě kultury pro veřejnost a v 9:30 pro školy
vsetínského okresu. A tak srdečně zveme všechny
milovníky tance, aby se přišly na naše představení
podívat. Uvidí všechny žáky od těch nejmenších
pětiletých po nejstarší, které TO navštěvují již třináctým
rokem. Program bude pestrý – dětské hříčky malých
koťat, taneční čísla současného tance s prvky klasiky
a také ukázky programu chystaného pro historické
slavnosti Královského stříbření v Kutné Hoře, kde letos
budeme účinkovat již 25. rokem. Touto akcí tradičně
ukončujeme školní rok. Koná se vždy předposlední
víkend v červnu. Kutná Hora se v tuto dobu mění na
město z doby krále Václava IV. a davy turistů mají
možnost zhlédnout spoustu zajímavých programů.
Turnaje rytířů, koňská klání, vystoupení kejklířů, hudby,
taneční programy i dvorskou slavnost, která pravidelně
bývá vrcholem sobotního večera ukončeného velkým
ohňostrojem s hudebním doprovodem. V neděli se

můžou, kromě jiného, účastnit slavnostní mše v chrámu
svaté Barbory. Nácvik programu pro tuto akci děti
teprve čeká. Program se skládá z téměř dvaceti tanců
a výstupů.
Pro naše děti je tato akce velkou odměnou za celoroční
práci. Tráví spolu tři dny, kdy se upevňuje jejich přátelství,
společně prožívají spoustu zážitků a především se také
hodně dozvědí o naší historii.
Kromě těchto dvou stěžejních akcí se však naše žačky
účastní mnoha dalších větších i menších událostí.
7. dubna se žákyně tří ročníků předvedou na soutěžní
přehlídce dětských tanečních skupin v Otrokovicích,
22. dubna nás nejstarší žákyně budou reprezentovat
na festivalu scénického tance ve Valašském Meziříčí.
17. května jedeme potěšit
svým vystoupením obyvatele
domova seniorů v Rožnově
pod Radhoštěm, 28. května děti
vystoupí na Dni dětí s Annou,
koncem května na festivalu
ve Zlíně a je tu ještě řada akcí,
které jsou v jednání, např.
vystoupení na Buchlově, účast na
Templářských slavnostech, kde
také pravidelně vystupujeme.
Přejeme dětem i rodičům, bez
jejichž podpory by to nešlo,
hodně sil, zdraví a odhodlání
k práci.
Jaroslava Špačková
učitelka tanečního oboru

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 a ZUŠ Vsetín

