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ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Ředitelka školy Mgr. Petra Akritidu, DiS.
Škola je zapsána v rejstříku škol MŠMT 10.4.2017
Škola zahájila činnost 1.9.2017
Kapacita ZUŠ 150 žáků
Úplata za vzdělávání 3200,-Kč individuální výuka / rok
 2400,-Kč skupinová výuka / rok
Obor Hudební
Počet žáků 77
Studijní zaměření Hra na klavír
 Hra na housle
 Hra na bicí nástroje
 Hra na zobcovou fl étnu
 Sólový zpěv
 Hra na lesní roh
 Hra na trubku
Počet pedagogů 7



PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Ze 7 pedagogů pracovali 4 interně – resp. na pracovní smlouvu, dále 2 studentky a jedna učitelka v důchodu externě. 
Pedagogický tým byl složen:
    • Hra na klavír – Mgr. Petra Akritidu, DiS. (plná aprobace), která zároveň plní funkci ředitelky ZUŠ a Barbora 

Filipová (získává odbornou kvalifi kaci na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži)
    • Hra na housle Simela Akritidu (plná aprobace) a Jakub Frodl, DiS. (plná aprobace), dále studoval UPOL a hru 

na violu na konzervatoři
    • Hra na bicí nástroje Dimitrios Mistakidis (uznán výkonným umělcem)
    • Hra na zobcovou fl étnu, lesní roh, trubku  Daniel Čtvrtlík, DiS. (plná aprobace)
    • Sólový zpěv Eliška Hrochová (získává odbornou kvalifi kaci na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži

a JAMU Brno)
Škola prozatím zajišťuje z nezanedbatelné části svůj další chod na bázi dobrovolných prací, darů, sponzorů
a výpůjček (potřebné vybavení, rekonstrukce učeben, částečná organizace akcí jako je odvoz věcí, zvučení apod.).

PROSTOROVÉ ZÁZEMÍ
V létě 2019 byly zprovozněny další prostory pro potřeby provozu ZUŠ, které bylo nutné důkladně vyčistit, odhlučnit, 
stavebně upravit, vymalovat, vybavit nábytkem, nástroji apod. S tímto pomáhali ředitelka školy Petra Akritidu, 
předseda zřizovatelského spolku Jan Sedláček, učitelka Simela Akritidu, generální partneři školy fi rmy Čerpadla 
Chudobovi a někteří z řad rodičů žáků. Zprovozněny byly další 2 třídy a posilněno bylo odhlučnění učebny bicích, 
vybudovány průchody a nové přepažení průchozích učeben. Škola také pořídila nové hud. nástroje (lesní roh, 
trubku, cajon, velký xylofon, houslové sety pro žáky apod.). 

SPOLUPRÁCE, ÚSPĚCHY A AKCE ZUŠ
Z důvodu pandemie byla zrušena většina akcí včetně koncertů a zájezdu na Konzervatoř EA v Olomouci včetně 
následné návštěvy představení Moravské fi lharmonie Olomouc. Škola se zapojila do akce VeleTrh, kde navázala 
spolupráci s neziskovými spolky šumperska, uspořádala tradiční vánoční koncerty – letos poprvé dva z důvodu 
narůstajícího počtu žáků. Jejich závěr zakončilo vystoupení společného orchestru čítajícího několik desítek hráčů/
zpěváků! Také vystoupila na obecním plese ve Velkých Losinách a již podruhé uskutečnila originální intenzivní výuku 
hudební teorie hrou na penzionu, o které vyšel článek v celorepublikovém časopise v minulém roce. Novinkou byla 
video verze originální hudební pohádky, která se měla uskutečnit jako tradiční živé hrané představení v MŠ. Celý 
tým zvládl přesun k distanční výuce, využívalo se video-hovorů a dalších způsobů výuky na dálku. Stali jsme se členy 
ÚR ČR a SSŠČMS.

1 Komisionální obehrávka na VeleTrh (13.9.2019)

2 VeleTrh neziskových organizací (21.9.2019)

3 HUDBOBRANÍ DÍLNA a ORCHESTR 2019
 (26.–29.10.2019)

4 Společná zkouška orchestru (22.11.2019)

5 Komisionální obehrávka (29.11.2019)

6 Vánoční koncert ZUŠ I (5.12.2019)

6 Vánoční koncert ZUŠ II (6.12.2019)

7 III. ples obce VL (24.1.2020)

8 Intenzivní víkendová Hud. dílna (9.–10.2.2020)

Zrušené akce z důvodu pandemie:

– Zájezd na KEA a MFO (březen 2020)

– Komisionální obehrávka (březen 2020)

– Koncert „V režii žáků“ (březen 2020)

– Intenzivní víkendová Hud. dílna (duben 2020)

– Pohádky pro MŠ (květen 2020)

– Komisionální obehrávka (květen 2020)

– Závěrečný koncert (květen 2020)

– Hudební workshop pro ZŠ (červen 2020)

– Happening (červen 2020)

PŘEHLED AKCÍ ŠKOLY



VeleTrh neziskových organizací (21.9.2019)

Program:

1.
J. Pachelbel:
Canon in D

Hra/zpěv v orchestru
Simela Akritidu
Petra Akritidu

2.
E. Sheeran:
Shape of you – 1. část

Alois Chudoba – Klavír (5./I.)
Mgr. Petra Akritidu, DiS.

3. K. Pečke:
Romance

Barbora Klimešová – Housle (5./I.)
Simela Akritidu
Petra Akritidu

4. L. Josef:
Romance

Lucie Driemerová – Housle (5./I.)
Simela Akritidu
Petra Akritidu

5. neznámý:
Etuda na bicí soupravu

Karolína Milová – Bicí (2./I.)
Dimitrios Mistakidis

6. Kolektiv autorů:
DC. versus Marvel – 1. část ze suity

Komorní hra – duo 2 klavíry (např. 1./II. , 3./II)
Mgr. Petra Akritidu, DiS.

7. A. Silvestri:
Forrest Gump – Main Theme

Hra/zpěv v orchestru
Simela Akritidu

8. G. B. Pergolesi:
Siciliana

Gabriel Rameš – Housle (4./I.)
Simela Akritidu
J. Rameš

9. neznámý:
Etuda na bicí soupravu

Alois Chudoba – Bicí (3./I.)
Dimitrios Mistakidis

10. H. Zimmer:
Film Princ Egyptský – Stanou se zázraky

Natálie Ramešová – Zpěv (1./II.)
Eliška Hrochová
J. Rameš (KLV), G. Rameš (HSL), A. Ramešová (SZ)

11. V. Monti:
Čardáš

Julie Kubíčková, j.h. – Housle
J. Schulmeister
Petra Akritidu

12. K. Badelt:
Piráti z Karibiku – He is a pirate

Hra/zpěv v orchestru
Simela Akritidu

ZUŠ PAMFILIA

Dne 21. 9. 2019 se žáci ZUŠ PAMFILIA spo-
lu s u iteli a hosty v orchestru aktivn  zú-

astnili nové akce VeleTrh neziskových or-
ganizací v letním divadle Šumperk, kterou 
po ádal spolek Jokes and Games. Vystou-
pení bylo krátkou ukázkou naší innosti, 
kde zazn ly skladby pro dva klavíry, sólo 
na bicí soupravu, housle, dále seskupení 
p vecké duo s dalšími nástroji i orchestr. 
Pozvání p ijala i naše absolventka, nyn j-
ší studentka konzervato e v Krom íži, se 
kterou jsme zavzpomínali na minulý školní 
rok a její podání Montiho ardáše. Po vy-
stoupení následoval rozhovor pro diváky, 
který vedla moderátorka Hana Písková. 
Organizace m ly v areálu parku také svá 
stanovišt . U toho našeho bylo hned n -
kolik aktivit, které p ilákaly desítky, ne-li 
stovky d tí. Vyráb ly si nap .  étnu z mrkví, 
která opravdu hrála, a tak se hraní ozýva-
lo celým parkem a posléze i šumperskými 
ulicemi. Dále d ti hrály na lahve s vodou, 
zú astnily se pam ové hry s hudebními 
nástroji o ceny a hudebního malování na 
obli ej. Akci p álo i velmi teplé po así. Bylo 
to p íjemné zahájení školního roku mezi 
obdobn  smýšlejícími lidmi, kte í pracují 
s d tmi i ve svém volnu, mnohdy bez náro-
ku na honorá .

Mgr. Petra Akritidu- editelka ZUŠ

KULTURA A VOLNÝ AS
Dne 21.9.2019 jsme se spolu s žáky, učiteli a hosty v orchestru aktivně 
zúčastnili nové akce VeleTrh neziskových organizací v letním divadle 
Šumperk. Vystoupení bylo krátkou 30minutovou ukázkou naší činnosti 
a následoval krátký rozhovor. U stanoviště měla naše ZUŠ hned několik 
aktivit, které přilákaly desítky, ne-li stovky dětí. Vyráběly si fl étny z mrkví, 
které opravdu hrály, dále hrály na lahve s vodou, zúčastnily se paměťové 
hry s hud. nástroji o ceny či hudebního malování na obličej. Akci přálo 
i velmi teplé počasí a bylo to příjemné zahájení šk. roku mezi aktivními 
spolky z okolí.



VeleTrh neziskových organizací
(21.9.2019)
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ZUŠ PAMFILIA

HUDBOBRANÍ
Akce Hudbobraní 2019  s podtitulem 
„S hudbou kolem sv ta“ se díky podpo e 
Obce Velké Losiny, Olomouckého kraje 
a firm  erpadla Chudobovi Šumperk 
úsp šn  uskute nila ve dnech 26.–
29. 10. 2019, a to již podesáté v Chrasticích 
u Starého M sta. Všichni ú astníci, až na 
jednu nemocnou žákyni, vyrazili mimo 
domov za spole ným dobrodružstvím. 
Pro mnohé to byla zkouška odvahy, která 
p inesla své ovoce. Nejen, že u itelé 
navázali s d tmi neformální vztahy, ale 
i d ti mezi sebou navázaly nová p átelství. 
Jsme velmi rádi, že na chodbách naší 
školy po p íjezdu slýcháváme mnohem 

ast ji slovo „Ahoj“, jelikož p i individuální 
výuce se d ti mezi sebou nemají jak jinak, 
než spole ným pobytem, poznat.  Akce se 
zú astnilo 31 d tí a 6 dosp lých – u itelé 
Bc. Daniel tvrtlík, DiS. – 3. ro ník Dílna, 
Jakub Frodl, DiS. – 4. ro ník Dílna, Simela 
Akritidu – Hra/Zp v v orchestru, zdravotník 
zotavovacích akcí Bc. Jan Sedlá ek, 
editelka školy Mgr. Petra Akritidu, 

DiS. a pomocný dozor Blanka Drešrová. 
Zajišt n tak byl individuální p ístup, který 
je jedním z našich  lozo  ckých pilí .
Program byl op t velmi pestrý. Napínavá 
spole ná hra byla letos v nována lidové 
hudb  r zných kontinent . Jak už 
vypovídá název „S hudbou kolem sv ta“, 
bylo za azeno n kolik dramatických výjev  
ztvárn ných u iteli, které d ti postupn  
odhalovaly b hem cesty po map  sv ta. 
Setkaly se tak s africkými domorodci, 
americkými indiány, asijskou gejšou 
a její pentatonickou tvorbou i moravskou 
lidovou hudbou a tancem v krojích. 
Sou ástí bylo i vyráb ní dopravních 
prost edk  ur ených pro p epravu na 
map  sv ta. Hlavní postavou letošního 
ro níku byl sv toznámý eský dirigent 
Rafael Kubelík. Ten hledal svou ztracenou 
partituru, která se rozlet la do celého 
sv ta. Každému, s kým se b hem scénky 
d ti setkaly, musely splnit p ání, aby jim 
byla ást odvanuté partitury vydána 
a posléze aby mohly získat zaslouženou 
odm nu v podob  zá ivých modrých tri ek 
s potiskem daného ro níku.
Nato eny byly také hudební videoklipy, 
kdy d ti rozvíjely svou sluchovou fantasii 
a získávaly vztah k artificiální i non-
arti  ciální hudb . Výb rem skladeb u itelé 
poukázali p edevším na p ední eské 
hudební skladatele. Žáci p edm tu Hra/
zp v v orchestru v klipu za adili i živou 
interpretaci skladby a ve výuce se zabývali 
krom  samotného studia skladeb také 
improvizací, hrou z listu, znaky r zných 

epoch hudby apod. Sou ástí programu 
byla i Talentshow, kdy se diváci nesta ili 
divit tomu, jak šikovné spolužáky mají.
Všechny d ti si odvezly nejen vlastního 
Pr vodce s mnoha užite nými informacemi 
z celé akce, ale i spoustu spole ných 
zážitk ,  které proži ly  nejen b hem 
spole ných her, ale také b hem nau ného 
programu v jednotlivých kolektivech, kdy se 
nau ily zábavnou a hravou formou mnohé 
z hudební teorie, d jin hudby, poslechu, 
forem apod. Akce byla také prevencí 
rizikového chování d tí a mládeže. D ti 
m ly o vše opravdový zájem, což dokazuje 
i zp tná vazba jejich rodi . 

VÁNO NÍ ORCHESTR 
A POZVÁNÍ NA KONCERTY

Dne 22.11. se všichni neklavíristé, kte í 
se b hem podzimu nau ili zahrát nebo 
zazpívat ásti partu t í koled, sešli 
v prostorách ZUŠ, aby p ipravili záv re né 
rozlou ení na Váno ní koncerty ZUŠ. Každý 
zú astn ný m l svou nezastupitelnou 

roli – menší houslisté se snažili zapojit 
hrou na prázdných strunách, ti v tší za 
podpory u itel , n kterých rodi , host  
a klavíru hráli melodický part 1. a 2. hlasu. 
Dále se zapojili bicisté hrou na belafon, 
triangl, claves a tamburínu, kte í okusili, 
že ani na tyto obecn  známé nástroje není 
jednoduché v takovém seskupení zahrát. 
Orchestr má veliký a majestátní zvuk, a to 
je pro všechny velkou zkušeností. Sektor 
dechových nástroj  zastoupily dv  žákyn  
hrající na altovou  étnu a celou parádu 
dokreslil zp v. 
O týden pozd ji se v ZUŠ konaly první 
obehrávky letošního šk. roku. N kte í žáci 
mají v tomto období již své skladbi ky na-
cvi ené, a tak vzhledem k rozr stajícímu 
se po tu našich ad se v jednom dni konaly 
hned t i – od 16–19 hodin a st ídali se žáci 
hry na klavír, housle,  étnu, lesní roh, bicí 
a sólový zp v. Tento den byl náro ný nejen 
pro d ti, ale i pro všechny poslucha e a u i-
tele, kte í museli všechny výkony objektivn  
ohodnotit. V íme, že žáci pot šili své rodi-

e i poslucha e z ad ve ejnosti.

Váno ní orchestr

Váno ní obehrávky



HUDBOBRANÍ DÍLNA a ORCHESTR (26.–29.10.2019)

Akce Hudbobraní 2019 s podtitulem „S hudbou 
kolem světa“ se úspěšně uskutečnila v plánovaném 
rozsahu a kvalitě ve dnech 26.–29. 10. 2019. 
Soustředění se zúčastnilo 31 dětí a 6 dospělých
– učitelé Bc. Daniel Čtvrtlík – 3. ročník Dílna, 
Jakub Frodl, DiS. – 4. ročník Dílna, Simela Akritidu
– Hra/Zpěv v orchestru, zdravotník zot. akcí
Bc. Jan Sedláček, ředitelka Mgr. Petra Akritidu, DiS. 
a dozor Blanka Drešrová. Zajištěn byl individuální 
přístup ve všech činnostech po celý pobyt, který je 
jedním z našich fi lozofi ckých pilířů.

Nakoupen byl dostatek materiálů pro všechny děti, 
které s sebou nemusely přivézt nic jiného kromě 
osobních věcí. Děti ze sociálně znevýhodněného 
prostředí byly osvobozeny od veškerých poplatků. 
Program byl opět velmi pestrý. Napínavá společná 
hra byla letos věnována lidové hudbě různých 

kontinentů. Jak už vypovídá název „S hudbou 
kolem světa“, bylo zařazeno několik dramatických 
výjevů ztvárněných učiteli, které děti postupně 
odhalovaly během cesty po mapě světa. Setkaly 
se tak s africkými domorodci, americkými indiány, 
asijskou pentatonickou tvorbou či moravskou 
lidovou hudbou a tancem. Součástí bylo i vyrábění 
dopravních prostředků určených pro přepravu na 
mapě světa. Hlavní postavou letošního ročníku 
byl světoznámý český dirigent Rafael Kubelík. Ten 
hledal svou ztracenou partituru, která se rozletěla 
do celého světa. Každému, s kým se během scénky 
děti setkaly, musely splnit přání, aby jim byla část 
odvanuté partitury vydána a posléze aby mohly 
získat zaslouženou odměnu v podobě zářivých 
modrých triček s potiskem daného ročníku.

Natočeny byly také hudební videoklipy, kdy děti 
rozvíjely svou sluchovou fantasii a získávaly vztah 
k artifi ciální i non-artifi ciální hudbě. Výběrem 
skladeb učitelé poukázali především na přední 
české hudební skladatele. Žáci předmětu Hra/
zpěv v orchestru v klipu zařadili i živou interpretaci 
skladby a ve výuce se zabývali kromě samotného 
studia skladeb také improvizací, hrou z listu, znaky 
různých epoch hudby apod. Součástí programu 
byla i Talentshow, kdy se diváci nestačili divit tomu, 
jak šikovné spolužáky mají.

Všechny děti si odvezly nejen vlastního Průvodce 
s mnoha užitečnými informacemi z celé akce, 
ale i spoustu společných zážitků, které prožily 
během společných her, ale také během naučného 
programu v jednotlivých kolektivech, kdy se naučily 
zábavnou a hravou formou mnohé z hudební 
teorie, dějin hudby, poslechu, forem apod.

Soustředění žáky velmi sblížilo a ovlivnilo do 
dalších životních krůčků. Akce byla také prevencí 
rizikového chování dětí a mládeže a stala se hnacím 
motorem pro vznik pozitivního klimatu školy. Děti 
měly o vše opravdový zájem, což dokazuje i zpětná 
vazba jejich rodičů. 

Všichni, kte í by si rádi zp íjemnili advent 
a vyslechli vystoupení žák  naší školy, 
mají jedine nou možnost dne 5. a 6. 12. 
vždy v 17 hodin v Klášterním kostele 
v Šumperku. Vstupné na oba koncerty je 
dobrovolné, a tak srde n  zveme všechny 
hudbomilné ob any. Snad nemusíme 
ani zmi ovat, že chyb t nebude tradi ní 
herecké p ekvapení!

CELOSTÁTNÍ SOUT Ž 
KONZERVATO Í R 

– ABSOLUTNÍ VÍT ZKA
Ve dnech 22.–24.11.2019 se konala 
každoro ní sout žní p ehlídka všech 
konzervato í v R. Zú astnila se jí i naše 
paní u itelka sólového zp vu Eliška 
Hrochová, která v letošním roce studuje 
6.  ro ník Konzervato e v Krom íži 
a zárove  1. ro ník JAMU v Brn . Do 
naší ZUŠ zavítá každý pátek, aby odu ila 
své žáky. Je neuv itelné, že p i takovém 
velikém záp ahu se stala absolutní 
vít zkou. Sout že konzervato í se ú astní 
mnoho student  z celé republiky v etn  
Prahy a Brna, o to v tší úsp ch to je. 
Gratulujeme!

Petra Akritidu, editelka ZUŠ

ZUŠ PAMFILIA

KULTURA A VOLNÝ AS



HUDBOBRANÍ DÍLNA a ORCHESTR
(26.–29.10.2019)







Vánoční koncerty ZUŠ I a II (5.12.2019 a 6.12.2019)
Poprvé v historii naší školy se pořádaly dva vánoční koncerty. 
Počet našich řad se velmi rozšířil, a tak oba večery čítaly 
přes 30 čísel, plně obsazený sál a krásné výkony všech 
dětí, za které by se nemusela stydět ani ZUŠ s mnohaletou 
tradicí. Oba večery uváděli učitelé Eliška Hrochová a Daniel 
Čtvrtlík, kteří pozdvihli předvánoční atmosféru. Za klavírem 
obstarávala korepetice ředitelka školy i dva mladí učitelé, 
kteří doprovodem podpořili své nejmenší žáky – Jakub Frodl
a Eliška Hrochová. Na koncertech byla možnost pogratulovat 
učitelům Elišce Hrochové a Barboře Filipové za úspěchy
v celostátních soutěžích (Elišce mj. za absolutní vítězství 
v soutěži konzervatoří ČR), dále našim podporovatelům 
a celému týmu učitelů vůbec. Na druhém koncertě jsme se 

sešli dokonce v plném počtu našeho ped. sboru. Závěr patřil 
tradičnímu překvapení – tentokrát bylo na pokračování. 
Jednalo se o scénku u nebeské brány, kde žije sv. Petr
s andělíčky a manželkou. Andělíčci zlobili, rozbili smyčec a tak 
museli druhý den přijít pomáhat sv. Petru do práce k bráně. 
Druhý večer za nimi k bráně přišel sám Bedřich Smetana, který 
musel odčinit své hříchy, aby bránou mohl projít. Složil tedy 
Vltavu a plnil další úkoly. Nakonec dirigoval i nebeský orchestr, 
což bylo jedno-zkouškové seskupení složené z většiny žáků 
školy včetně těch nejmenších. Bylo to krásné zakončení obou 
našich večerů a orchestr si tak mohl zahrát poprvé v historii 
hned 2x. Nechybělo sladké zakončení losinskou pralinkou.

ZUŠ PAMFILIA
uvádí

1. Barbora Tyšlicová – zobcová  étna   (3. ro ník)
 Anna Krobotová – zobcová  étna   (2. ro ník)

Alan Davis  ínská šeptaná

2. Justýna Kr ávková – housle   (1. p ípravný ro ník)
Lidové íkadlo

3. Emma Shone – housle    (1. p ípravný ro ník)
Lidové íkadlo  Aha uhu

4. Karolína Zelená – housle   (2. p ípravný ro ník)
Lidové íkadlo  Ten náš pejsek

5. Kristýna Kašparová – housle   (2. p ípravný ro ník)
Lidové íkadlo  Doliny

6. Klára Va áková – housle   (2. p ípravný ro ník)
Lidové íkadlo  Chodí Váša

7. Tereza Sáblíková – housle   (1. ro ník)
Lidové íkadlo  Kocourek mali ký

8. Alžb ta Bláhová – housle   (2. ro ník)
Emil Strašek  Zimní

9. Julie Adámková – zobcová  étna   (1. ro ník)
Lidová  Mali ká su

10. Jan B laška – housle     (1. ro ník) 
Lidová   Mary Had a Little Lamb

11. Zuzana Pospíšilová – klavír    (2. ro ník)
Ilja Hurník   Berušky jdou na hrušky

12. Anna Krobotová – zobcová  étna    (2. ro ník)
Marc-Antoine Charpentier Prélude

13. Jan íha – bicí      (3. ro ník)
Neznámý   Etuda na soupravu

14. Johana Mudrová – zp v     (2. ro ník)
Karel Š cha   Váno ní p ání

15. Tobiáš Desnica – klavír     (4. ro ník)
Alexandr Gedike   Etuda Žeb íková

16. Johanka Kubí ková – housle    (3. ro ník)
Shinichi Suzuki   Andantino

17. Madlen Horá ková – bicí    (1. ro ník)
Neznámý   Krátká etuda

18. Natálie Drimlová – klavír    (4. ro ník)
Ilja Hurník   Svižník turista

19. Adéla Pospíšilová – klavír    (4. ro ník)
Ilja Hurník   Mravenci v kredenci
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Váno ní koncert
Základní um lecké školy PAMFILIA

tvrtek 5. 12. 2019 v 17:00 hodin

Klášterní kostel Zv stování Panny Marie v Šumperku

vstupné dobrovolné

(-: všichni ú inkující se t ší na Váš povzbuzující potlesk :-)

PROGRAM

ZUŠ PAMFILIA
uvádí

1. Denisa Pešková – housle   (1. ro ník)
 Klára Št pánková – housle   (1. ro ník)
 Elena Hetmánková – housle   (2. ro ník)

James Lord  Pierpont  Jingle Bells

2. Amálie Dorazilová – housle   (1. p ípravný ro ník)
Lidová   íkadla

3. Samuel Sola  – bicí    (2. p ípravný ro ník)
Neznámý   Krátká etuda

4. Ella Mat jí ková – zobcová  étna   (1. p ípravný ro ník)
Lidová koleda   Hore brat i

5. Linda Hrochová – zp v    (1. ro ník)
Lidová   Ach synku, synku

6. Alexandr Fryšara – bicí    (1. ro ník)
Neznámý   Krátká etuda

7. Antonín Štencl – bicí    (1. ro ník)
Neznámý   Krátká etuda

8. Josef Štencl – klavír    (1. ro ník)
Janina Garscia   Veselý kocour

9. So a Másilková – housle   (2. ro ník)
Lidová   B žela ove ka

10. Adéla Okounová – klavír  (2. ro ník)
Svatopluk Novák   Pop vek (Pastely)

11. Marek ermák – bicí   (2. ro ník)
Neznámý   Etuda na bicí soupravu

12. Tomáš Dvo ák – bicí   (2. ro ník)
Neznámý   Etuda na bicí soupravu

13. Bára Vysko ilová – klavír  (2. ro ník)
Vladimir Mirzalis   Tanec – Chorovod

14. Václav Dorazil – bicí   (3. ro ník)
Neznámý   Etuda na bicí soupravu

15. Mat j Píšek – bicí    (2. ro ník)
Neznámý   Etuda na bicí soupravu

16. So  e Semrádová – zp v  (2. ro ník)
Anonym   M la jsem holoubka

17. Eliška Vavrysová – zobcová  étna  (3. ro ník)
Tielman Susato   Rondo

18. Hana Chudobová – klavír  (1. ro ník/II. stupn )
Carl Czerny   Etuda – Kapky

19. Zuzana Štenclová – zp v  (1. ro ník)
Leoš Janá ek   Polajko, polajko
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Váno ní koncert
Základní um lecké školy PAMFILIA

pátek 6. 12. 2019 v 17:00 hodin

Klášterní kostel Zv stování Panny Marie v Šumperku

vstupné dobrovolné

(-: všichni ú inkující se t ší na Váš povzbuzující potlesk :-)

PROGRAM

20. Michaela Musilová – housle    (3. ro ník)
Josef Koreš  Malý primáš

21. Barbora Klimešová – housle    (5. ro ník)
Karel Pe ke  Tarantela

22. Josef Drápal – bicí      (2. ro ník)
neznámý  Etuda na bicí soupravu

23. Barbora Tyšlicová – altová  étna    (3. ro ník)
Jean Hotteterre Bourée

24. Jana Drásalová – klavír     (7. ro ník)
Francis Lai  Love Story

25. Anna Krobotová – zp v     (2. ro ník)
Anonym  ervená r ži ko

26. Natálie Da ílková – altová  étna    (3. ro ník)
John Williams  Harry Potter – Window to the Past

27. Karolína Pozní ková – klavír    (5. ro ník)
W. A. Mozart  Chléb s máslem

28. Jana Drásalová – klavír     (7. ro ník)
 Petra Akritidu – klavír

Jacques O  enbach  Can-Can na 4 ruce – operetta La Vie Parisienne

29. Gabriel Rameš – housle     (4. ro ník)
Zden k Fibich  Sonatina 1. ást

30. Natálie Da ílková – altová  étna    (3. ro ník)
 Daniel tvrtlík – altová  étna

Josef Haydn  Menuet

31. Kate ina Urbanová – bicí    (3. ro ník)
Neznámý  Etuda na bicí soupravu

32. P ekvapení
 Žáci ZUŠ a hosté

Pr vodní slovo p. u . Daniel tvrtlík, p.u . Eliška Hrochová
klavírní spolupráce p. u . Petra Akritidu, p. u . Jakub Frodl,
  p. u . Eliška Hrochová
Nazvu ení Ing. Miroslav Chudoba
Grafické zpracování Jan Sedlá ek

Žáci p. u . P. Akritidu – 11, 15, 18, 19, 24, 27, 28
Žáci p. u . S. Akritidu – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 20, 21, 29
Žáci p. u . D. tvrtlíka – 1, 9, 12, 23, 26, 30
Žáci p. u . J. Frodla – 2, 10, 
Žáci p. u . E. Hrochové – 14, 25
Žáci p. u . D. Mistakidise – 13, 17, 22, 31

B
ez našich podporovatel

 by ZU
Š PA

M
FILIA

 neexistovala:

Generální partner:

Hlavní partne i:

Partner klavírní t ídy:

Podporovatelé: MAS Šumperský venkov, z. s. | EPCOS, s.r.o., Šumperk | vedení
ZŠ a MŠ Velké Losiny | Dr. med. Elisabeth Dostal, Víde  | stavební  rma Manel, s.r.o.,
Šumperk | ú etnictví a dan  ENTER, s.r.o., Šumperk | Akustika BARTEK, s.r.o., Pstruží |
manželé Roubíkovi – Atelier 133, Velký Újezd | Lázn  Velké Losiny, s.r.o. | Motýl Reality, s.r.o.,
Šumperk | Monogramista T.D., neznámý um lec evropského významu | podlahy Brouk
centrum, s.r.o., Šumperk | UNNO barvy, laky, autolaky, Šumperk | Grafotyp, s.r.o., Šumperk | 
Advokátní kancelá  JUDr. Sedlá ek & Švesták, Šumperk | Ji í Frys – stavební projekce, Velké 
Losiny | MUDr. Pavel Brož – alergologie a imunologie, Šumperk | Studio Šumperk, s.r.o. |
TV Šumperk, z.s. | Jana Kašparová – Velkolosinské pralinky | Jan Kužel – mistr housla , Brno | 
djembema  a.com, Praha | Jaromír Smutný | Mat j erný | Akritas Akritidis | manželé Gaierovi |
Simela Akritidu | manželé Akritidisová + Tóth | rodi e žák , p íbuzní, u itelé ZUŠ a kamarádi

Kvalitní okoládou školu zásobuje:

erpadla
Chudobovi

Obec Velké Losiny

D KUJE A P EJE
P ÍJEMNÉ PROŽITÍ

VÁNO NÍCH SVÁTK !

ZUŠ PAMFILIA

20. Amálie Vavrysová – zobcová  étna  (3. ro ník)
Anonym  Tanec

21. Evelina Semrádová – bicí  (3. ro ník)
Neznámý  Etuda na bicí soupravu

22. Alois Chudoba – klavír   (5. ro ník)
Joseph Haydn  Serenáda – Alleghretto

23. Lucie Driemerová – housle  (5. ro ník)
Jacques Aubert  Tamburín

24. Mat j Schwab – klavír   (3. ro ník/II. stupn )
William Gillock  Letní bou e

25. Hra/zp v v orchestru
László Rossa  Variace

26. Hra/zp v v orchestru
Michal Vilec  Ráno na lúke

27. Hra/zp v v orchestru
Michal Vilec  Zmráka sa

28. Hana Chudobová – klavír  (1. ro ník/II. stupn )
 Mat j Schwab – klavír   (3. ro ník/II. stupn )

Vlastimil Lejsek  Dueta – Mandarini a mandarinky

29. Karolína Milová – bicí   (2. ro ník)
Neznámý  Etuda na bicí soupravu

30. Mat j Schwab – klavír   (3. ro ník/II. stupn )
Catherine Rollin  Romantický koncert – 1. v ta 1. ást

31. Natálie Ramešová – zp v  (1. ro ník/II. stupn )
 Michael Rameš – zp v   (1. p ípravný ro ník/II. stupn )

Alan Menken  A Whole New World

32. Alois Chudoba – bicí   (3. ro ník)
Neznámý  Etuda na bicí soupravu

33. P ekvapení
 Žáci ZUŠ a hosté

Pr vodní slovo p. u . Daniel tvrtlík, p.u . Eliška Hrochová
klavírní spolupráce p. u . Petra Akritidu, p. u . Jakub Frodl,
  p. u . Eliška Hrochová
Nazvu ení Ing. Miroslav Chudoba
Grafické zpracování Jan Sedlá ek

Žáci p. u . P. Akritidu – 18, 22, 24, 28, 30
Žáci p. u . S. Akritidu – 23, 25, 26, 27
Žáci p. u . D. tvrtlíka – 4, 17, 20
Žáci p. u . B. Filipové – 8, 10, 13
Žáci p. u . J. Frodla – 1, 2, 9
Žáci p. u . E. Hrochové – 5, 16, 19, 31
Žáci p. u . D. Mistakidise – 3, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 21, 29, 32

B
ez našich podporovatel

 by ZU
Š PA

M
FILIA

 neexistovala:

Generální partner:

Hlavní partne i:

Partner klavírní t ídy:

Podporovatelé: MAS Šumperský venkov, z. s. | EPCOS, s.r.o., Šumperk | vedení
ZŠ a MŠ Velké Losiny | Dr. med. Elisabeth Dostal, Víde  | stavební  rma Manel, s.r.o.,
Šumperk | ú etnictví a dan  ENTER, s.r.o., Šumperk | Akustika BARTEK, s.r.o., Pstruží |
manželé Roubíkovi – Atelier 133, Velký Újezd | Lázn  Velké Losiny, s.r.o. | Motýl Reality, s.r.o.,
Šumperk | Monogramista T.D., neznámý um lec evropského významu | podlahy Brouk
centrum, s.r.o., Šumperk | UNNO barvy, laky, autolaky, Šumperk | Grafotyp, s.r.o., Šumperk | 
Advokátní kancelá  JUDr. Sedlá ek & Švesták, Šumperk | Ji í Frys – stavební projekce, Velké 
Losiny | MUDr. Pavel Brož – alergologie a imunologie, Šumperk | Studio Šumperk, s.r.o. |
TV Šumperk, z.s. | Jana Kašparová – Velkolosinské pralinky | Jan Kužel – mistr housla , Brno | 
djembema  a.com, Praha | Jaromír Smutný | Mat j erný | Akritas Akritidis | manželé Gaierovi |
Simela Akritidu | manželé Akritidisová + Tóth | rodi e žák , p íbuzní, u itelé ZUŠ a kamarádi

Kvalitní okoládou školu zásobuje:

erpadla
Chudobovi

Obec Velké Losiny

D KUJE A P EJE
P ÍJEMNÉ PROŽITÍ

VÁNO NÍCH SVÁTK !

ZUŠ PAMFILIA



č. Skladatel a název skladby Žák , vyučující a doprovod

1. Alan Davis:
Čínská šeptaná

duo fl éten
Barbora Tyšlicová – Z. fl étna (3./I.)
Anna Krobotová – Z. fl étna (2./I.)
Daniel Čtvrtlík, Daniel Čtvrtlík

2. lidové:
říkadlo

Justýna Krňávková – Housle (1. přípravný)
Jakub Frodl, Jakub Frodl

3. lidové říkadlo:
Aha uhu...

Emma Shone – Housle (1. přípravný)
Simela Akritidu, P.Akritidu

4. Lidové říkadlo:
Ten náš pejsek

Karolína Zelená – Housle (2. přípravný)
Simela Akritidu, P.Akritidu

5. Lidové říkadlo:
Doliny...

Kristýna Kašparová – Housle (2. přípravný)
Simela Akritidu, P.Akritidu

6. lidové říkadlo:
Chodí Váša

Klára Vařáková – Housle (2. přípravný)
Simela Akritidu, P.Akritidu

7. lidové říkadlo:
Kocourek maličký

Tereza Sáblíková – Housle (1./I.)
Simela Akritidu, P.Akritidu

8. Emil Strašek:
Zimní

Alžběta Bláhová – Housle (2./I.)
Simela Akritidu, P.Akritidu

9. anonym:
Maličká su

Julie Adámková – Z. fl étna (1./I.)
Daniel Čtvrtlík

10. lidová:
Mary Had a Little Lamb

Jan Bělaška – Housle (1./I.)
Jakub Frodl, Jakub Frodl

11. Ilja Hurník:
Berušky jdou na hrušky

Zuzana Pospíšilová – Klavír (2./I.)
Petra Akritidu

12. Marc-Antoine Charpentier:
Prélude

Anna Krobotová – Z. fl étna (2./I.)
Daniel Čtvrtlík, P.Akritidu

13. neznámý:
etuda na soupravu

Jan Říha – Bicí (3./I.)
Dimitrios Mistakidis

14. Karel Šůcha:
Vánoční přání

Johana Mudrová – Zpěv (2./I.)
Eliška Hrochová, Eliška Hrochová
Eliška Hrochová

15. Alexandr Gedike:
Etuda Žebříková

Tobiáš Desnica – Klavír (4./I.)
Petra Akritidu

16. Shinichi Suzuki:
Andantino

Johanka Kubíčková – Housle (3./I.)
Simela Akritidu
P.Akritidu

17. neznámý:
krátká etuda

Madlen Horáčková – Bicí (1./I.)
Dimitrios Mistakidis

18. Ilja Hurník:
Svižník turista

Natálie Drimlová – Klavír (4./I.)
Petra Akritidu

19. Ilja Hurník:
Mravenci v kredenci

Adéla Pospíšilová – Klavír (4./I.)
Petra Akritidu

20. Josef Koreš:
Malý primáš

Michaela Musilová – Housle (3./I.)
Simela Akritidu
P.Akritidu

21. Karel Pečke:
Tarantela

Barbora Klimešová – Housle (5./I.)
Simela Akritidu
P.Akritidu

22.
neznámý:
etuda na soupravu

Josef Drápal – Bicí (2./I.)
Dimitrios Mistakidis

23.
Jean Hotteterre:
Bourée

Barbora Tyšlicová – Altová fl étna (3./I.)
Daniel Čtvrtlík
P.Akritidu

24. Francis Lai:
Love Story

Jana Drásalová – Klavír (7./I.)
Petra Akritidu

25. Anonym:
Červená růžičko

Anna Krobotová – Zpěv (2./I.)
Eliška Hrochová, Eliška Hrochová
Eliška Hrochová

26.
John Williams:
Harry Potter a vězeň z Azkabanu 
– Window to the Past

Natálie Dařílková – Altová fl étna (3./I.)
Daniel Čtvrtlík
P.Akritidu

27.
W. A. Mozart:
Chléb s máslem

Karolína Pozníčková – Klavír (5./I.)
Petra Akritidu

28.
Jacques Off enbach:
Can-Can na 4 ruce – operetta
La Vie Parisienne

Jana Drásalová – Klavír (7./I.)
Petra Akritidu

29.
Zdeněk Fibich:
Sonatina 1.část

Gabriel Rameš – Housle (4./I.)
Simela Akritidu
P.Akritidu

30. Josef Hayd:
Menuet

duo fl éten
Natálie Dařílková – Altová fl étna (3./I.)
Daniel Čtvrtlík – Altová fl étna
Daniel Čtvrtlík

31.
neznámý:
etuda na soupravu

Kateřina Urbanová – Bicí (3./I.)
Dimitrios Mistakidis

32. koledy:
Pásmo koled

Všichni – všichni

č. Skladatel a název skladby Žák , vyučující a doprovod

1. James Lord Pierpont:
Jingle Bells

Denisa Pešková – Housle (1./I.)
Klára Štěpánková – Housle (1./I.)
Elena Hetmánková – Housle (2./I.)
Jakub Frodl, Jakub Frodl, Jakub Frodl
Mgr. Petra Akritidu, DiS.

2. lidová:
říkadla

Amálie Dorazilová – Housle (1. přípravný)
Jakub Frodl, Jakub Frodl

3. neznámý:
krátká etuda

Samuel Solař – Bicí (2. přípravný)
Dimitrios Mistakidis

4. anonym:
lidová koleda – Hore bratři

Ella Matějíčková – Z. fl étna (1. přípravný)
Daniel Čtvrtlík

5. Lidová píseň Anonym:
Ach synku, synku

Linda Hrochová – Zpěv (1./I.)
Eliška Hrochová, Eliška Hrochová, Eliška Hrochová

6. neznámý:
krátká etuda

Alexandr Fryšara – Bicí (1./I.)
Dimitrios Mistakidis

7. neznámý:
krátká etuda

Antonín Štencl – Bicí (1./I.)
Dimitrios Mistakidis

8. Janina Garscia:
Veselý kocour

Josef Štencl – Klavír (1./I.)
Barbora Filipová

9. lidová:
Běžela ovečka

Soňa Másilková – Housle (2./I.)
Jakub Frodl, Jakub Frodl

10. Svatopluk Novák:
Popěvek (Pastely)

Adéla Okounová – Klavír (2./I.)
Barbora Filipová

11. neznámý:
etuda na soupravu

Marek Čermák – Bicí (2./I.)
Dimitrios Mistakidis

12. neznámý:
etuda na soupravu

Tomáš Dvořák – Bicí (2./I.)
Dimitrios Mistakidis

13. Vladimir Mirzalis:
Tanec – Chorovod

Bára Vyskočilová – Klavír (2./I.)
Barbora Filipová

14. neznámý:
etuda na soupravu

Václav Dorazil – Bicí (3./I.)
Dimitrios Mistakidis

15. neznámý:
etuda na soupravu

Matěj Píšek – Bicí (2./I.)
Dimitrios Mistakidis

16. Anonym:
Měla jsem holoubka

Sofi e Semrádová – Zpěv (2./I.)
Eliška Hrochová, Eliška Hrochová
Eliška Hrochová

17. Tielman Susato:
Rondo

Eliška Vavrysová – Z. fl étna (3./I.)
Daniel Čtvrtlík, P.Akritidu

18. Carl Czerny:
Etuda – Kapky

Hana Chudobová – Klavír (1./II.)
Petra Akritidu

19. Leoš Janáček:
Polajko, polajko

Zuzana Štenclová – Zpěv (1./I.)
Eliška Hrochová, Eliška Hrochová, P. Akritidu

20. anonym:
Tanec

Amálie Vavrysová – Z. fl étna (3./I.)
Daniel Čtvrtlík
P.Akritidu

21. neznámý:
etuda na soupravu

Evelina Semrádová – Bicí (3./I.)
Dimitrios Mistakidis

22.
Joseph Haydn:
Serenáda – Alleghretto

Alois Chudoba – Klavír (5./I.)
Petra Akritidu

23. Jacques Aubert:
Tamburín

Lucie Driemerová – Housle (5./I.)
Simela Akritidu, P.Akritidu

24. William Gillock:
Letní bouře

Matěj Schwab – Klavír (3./II.)
Petra Akritidu

25.
László Rossa:
Variace

Hra/zpěv v orchestru
Simela Akritidu

26.
Michal Vilec:
Ráno na lúke

Hra/zpěv v orchestru
Simela Akritidu

27. Michal Vilec:
Zmráka sa

Hra/zpěv v orchestru
Simela Akritidu, P.Akritidu

28.
Vlastimil Lejsek:
Dueta – Mandarini a mandarinky

Hana Chudobová – Klavír (1./II.)
Matěj Schwab – Klavír (3./II.)
Petra Akritidu, Petra Akritidu

29. neznámý:
etuda na soupravu

Karolína Milová – Bicí (2./I.)
Dimitrios Mistakidis

30.
Catherine Rollin:
Romantický koncert
– 1. věta 1. část

Matěj Schwab – Klavír (3./II.)
Akritidu Petra – Klavír
Petra Akritidu

31. Alan Menken:
A Whole New World

Natálie Ramešová – Zpěv (1./II.)
Michael Rameš – Zpěv (1. přípravný/II.)
Eliška Hrochová, Eliška Hrochová, Eliška Hrochová
p. Rameš

32. neznámý:
etuda na soupravu

Alois Chudoba – Bicí (3./I.)
Dimitrios Mistakidis

33.
koledy:
Pásmo koled Všichni – všichni

Program 5.12.2019: Program 6.12.2019:



Váno ní koncert ZUŠ I
(5.12.2019)





Váno ní koncert ZUŠ II
(6.12.2019)





III. ples obce VL (24.1.2020)

V pátek 24.1. zástupci vybraných studijních zaměření naší ZUŠ 
zahájili již 3. obecní ples ve Velkých Losinách. Nejvyspělejší žáci se 
svými pedagogy svůj repertoár pilně nacvičovali v prvním pololetí, 
aby mohli svůj výkon s jistotou předvést před početným publikem
v prostředí Areálu zdraví, které je pro vystoupení žáků ZUŠ nezvyklé. 
Skvěle se vypořádali jak se specifi ky zvučení prostoru, tak i s plesovým 
osvětlením. Velké poděkování patří všem pedagogům, kteří děti 
připravují, stejně tak všem účinkujícím, kteří ve svém mladém věku 
podali téměř profesionální výkony. Zazněly skladby na klavír, housle, 
bicí soupravu, zobcovou fl étnu i zpěv, dokonce se k nám přidala
i naše absolventka Julie Kubíčková, která nyní studuje Konzervatoř
v Kroměříži a předvedla, jak velký pokrok může za pouhého půl roku 
studia konzervatoře bývalý žák ZUŠ udělat. Výběr skladeb patřil 
zejména poslednímu století a nezapomnělo se ani na fi lmovou hudbu, 
jako je např. Harry Potter či Aladdin. Věříme, že naše ZUŠ zpříjemnila 
slavnostní večer všem přítomným hostům.

Program:

1. neznámý:
etuda na soupravu

Alois Chudoba – Bicí (3./I.)
Dimitrios Mistakidis

2.
John Williams:
Harry Potter a vězeň z Azkabanu
– Window to the Past

Natálie Dařílková – Altová fl étna (3./I.)
Daniel Čtvrtlík
P.Akritidu

3. Zdeněk Fibich:
Sonatina 1.část

Gabriel Rameš – Housle (4./I.)
Simela Akritidu, P.Akritidu

4. William Gillock:
Letní bouře

Matěj Schwab – Klavír (3./II.)
Petra Akritidu

5. Izák Kreisler:
Preludium a Allegro

Julie Kubíčková – housle
J. Schulmeister, Petra Akritidu

6. Alan Menken:
A Whole New World

Natálie Ramešová – Zpěv (1./II.)
Michael Rameš – Zpěv (1. přípravný/II.)
Eliška Hrochová, Eliška Hrochová
p. Rameš

III. ples obce VL
(24.1.2020)


