
Základní umělecká škola PAMFILIA, z.s.
Lázeňská 238, 788 15, Velké Losiny

IČ: 70626332

www.zuspamfilia.cz | pamfi lia@centrum.cz | 775 343 242

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

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
 1200,- Kč kolektivní výuka / rok
Obor Hudební
Počet žáků 113
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
Z 8 pedagogů pracovalo 6 interně – resp. na pracovní smlouvu, dále jedna studentka JAMU 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, MgA. Sabina Břeská, DiS. 

(plná aprobace) a Barbora Filipová (zvyšuje odbornou kvalifi kaci na JAMU Brno)
    • 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 – Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS. (plná aprobace)
    • Sólový zpěv – BcA. Eliška Minářová, DiS. (plná aprobace, zvyšuje odbornou kvalifi kaci na JAMU Brno)
    • Ekonomicko-správní pracovník – Bc. Jan Sedláček

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
Vedení školy v průběhu školního roku 2021/2022 rozšířilo svou působnost na faru v Rapotíně a přibližuje svou činnost dalším 
dětem, které mají dojíždění problematické.
Největší posun v otázce prostorového zázemí nastane v dohledné době díky stěhování, jelikož naší škole nebude nadále 
dlouhodobě prodlužován nájem ve stávajících obecních prostorách (demolice budovy a výstavba nového obecního 
domu, kde se s provozem ZUŠ nepočítá). Na konci minulého školního roku již došlo k zakoupení nemovitosti vzdálené
pouhé 2 km od současného místa na území obce Rapotín a byl spuštěn projekt www.skolaprobudoucnost.cz, který shromažďuje 
veškeré informace o nemovitosti a její opravě. Natočen byl také videospot dronem z dílny světoznámého Jana Barančíka, 
který měl rekordní počet oslovených – 64 tisíc osob, sdílení bylo 325 a liků 600. Během školního roku o projektu napsalo článek 
několik regionálních novin, v neposlední řadě se realizoval rozhovor pro Český rozhlas Olomouc. Na webu je také přístupný 
transparentní účet či jiné možnosti podpory. Nemovitost je velmi vhodná pro účely provozu ZUŠ (bývalá česká menšinová 
škola z roku 1925), je ideálně situovaná (vlak, bus, sídliště, ZŠ, MŠ v bezprostředním okolí). Bude zde možnost bezplatného 
parkování přímo v areálu, využití zahrady pro akce školy, koncertní sál, dostatek učeben i technického či administrativního 
zázemí. Zbývá už jen věřit, že se vše zvládne zafi nancovat a opravit a žáci i učitelé budou mít skvělé podmínky pro rozvoj
v umělecké oblasti.

SPOLUPRÁCE, ÚSPĚCHY A AKCE ZUŠ
V letošním školním roce jsme se snažili navrátit k našim oblíbeným akcím, které Covid v minulém roce zhatil. Podařilo se! 
Nebylo jich zrovna málo, a tak si každý zahrál, jak bylo libo! Konala se nejzajímavějším a nejnáročnější akce HUDBOBRANÍ, 
nezapomněli jsme ani na zájezd s exkurzí na konzervatoř a návštěvou fi lharmonie, připsali jsme si i úspěch v podobě přijetí 
žákyně na konzervatoř a oslavili letošní rekord v podobě 7 absolventů! Nelze opomenout ani úspěšná okresní kola soutěží 
MŠMT a celostátní soutěže Piano per tutti v Příboře!

1) VeleTrh neziskových organizací (18.9.2021)
2) HUDBOBRANÍ 2021 pojedenácté  (27.–30.10.2021)
 „Za českými velikány“
3) Společná zkouška orchestru (listopad 2021)
4) Komisionální obehrávka (listopad 2021)
5) Vánoční koncert ZUŠ I (prosinec 2021)
6) Vánoční koncert ZUŠ II (prosinec 2021)
7) Školní obehrávka – soutěže dechových nástrojů MŠMT 2022 
 (18.2.2022)
8) Přijetí žákyně Rozálie Hrubé na Konzervatoř v Kroměříži
 (leden 2022)
9) Intenzivní víkendová Hud. dílna (únor 2022)
10) Školní obehrávka – soutěže sólového zpěvu MŠMT 2022
 (25.2.2022)
11) Okresní kolo – soutěže sólového zpěvu MŠMT 2022 (2.3.2022)
12) Třídní besídka – klavírní třída S. Břeské, houslová třída
 J. Frodla (10.3.2022)

13) Okresní kolo – soutěže dechových nástrojů MŠMT 2022 
 (16.3.2022)
14) Komisionální obehrávka (březen 2022)
15) V režii žáků  (18.3.2022)
16) Obecní byt pro ZUŠ, ubytování rodiny z Ukrajiny
 (duben 2022)
17) Zájezd na KEA a MFO (7.4.2022)
18) Intenzivní víkendová Hud. dílna (duben 2022)
19) Společná zkouška orchestru (Asterix a Obelix, 23.4.2022)
20) Komisionální technická obehrávka (duben 2022)
21) Celostátní soutěž Piano per tutti ve hře na klavír (29.4.2022)
22) Pohádky pro MŠ (9. a 13.5.2022)
23) Komisionální obehrávka (květen 2022)
24) Závěrečný koncert I (26.5.2022)
25) Závěrečný koncert II (25.5.2022)
26) Happening (18.6.2022)

PŘEHLED AKCÍ ŠKOLY



VeleTrh neziskových organizací
(18.9.2021)

Dne 18.9.2021 jsme se spolu s žáky a učiteli již potřetí 
zúčastnili akce VeleTrh neziskových organizací 
v letním divadle Šumperk. Všechna vystoupení 
organizací byla sice zrušena z důvodu pandemie, 
nicméně ZUŠ PAMFILIA v čele s p. uč. sólového 
zpěvu Eliškou Minářovou měla připravených 
hned několik aktivit, které přilákaly desítky dětí. 
Vyráběly se mikrofony, které si děti odnesly domů, 

dále se luštila křížovka, hrálo pexeso a zpívalo 
karaoke. Naštěstí jsme nezmokly a návštěvnost 
byla úspěšná. Odstartovali jsme tak již pátý školní 
rok naší nové základní umělecké školy, která letos 
čítá již 113 žáků studujících zaměření hra na klavír, 
housle, bicí, dechové nástroje a sólový zpěv. Těšíme 
se na další akce!



HUDBOBRANÍ 2021 pojedenácté „Za českými velikány“ (Dílna a orchestr)
(27.–30.10.2021)

Akce Hudbobraní 2021 s podtitulem „Za českými 
velikány“ se úspěšně uskutečnila v plánovaném 
rozsahu a kvalitě ve dnech 27.–30.10.2021. 
Soustředění se původně mělo zúčastnit 37 žáků, 
z důvodu nemoci či karantény se nakonec akce 
zúčastnilo 29 dětí a 7 dospělých – učitelé Bc. Daniel 
Čtvrtlík, DiS. – 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., dozor 
Mgr. Blanka Čtvrtlíková a téměř dospělá žákyně 
ZUŠ Hana Chudobová ze třídy P. Akritidu. 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. Program byl opět velmi 
pestrý. Napínavá společná hra byla letos věnována 
příběhu českých skladatelů. Jak už vypovídá název 
„Za českými velikány“, bylo zařazeno několik 
dramatických výjevů ztvárněných učiteli, kde děti 
postupně seznamovali s L. Janáčkem, A. Dvořákem, 
B. Martinů a B. Smetanou. S pomocí detektiva 
odhalovaly, co se stalo Bohuslavu Martinů. Během 
programu děti sbíraly Mbyty, aby si mohly celý 
jeho příběh přehrát na videu, které hráli učitelé. 
Ztracená gramofonová deska byla nalezena

a děti mohly získat zaslouženou odměnu v podobě 
zářivých žlutých 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.







Vánoční koncerty ZUŠ I a II
(2. a 3.12.2021)

I přes složitou situaci spojenou s onemocněním Covid-19 se 
uspořádaly dva vánoční koncerty, a to po 2leté koncertní pauze. 
Naštěstí nám tentokrát covidová situace plány nenarušila a žáci
a učitelé po dlouhé době opět stály na prknech, která znamenají 
svět a zahráli/zazpívali na velkém koncertě. Počet našich řad se 
opět velmi rozšířil, a tak oba večery čítaly přes 30 čísel i navzdory 
mnohých zrušených vystoupení žáků, kteří se octli např. v karanténě. 
Potěšil nás plně obsazený sál, který byl rozdělen na 2 sektory, 
abychom dodrželi vládní opatření. Dojali nás krásné výkony všech 
dětí, jelikož jsme nečekali, že po takové pauze zvládnou vystoupit
v takové kvalitě. Oba večery uváděl  Daniel Čtvrtlík s pomocí 
Sabiny Břeské (nová posila našeho týmu) a Elišky Minářové (roz. 
Hrochové). Za klavírem obstarávala korepetice zejména p. uč. 
Sabina. Na druhém koncertě jsme se sešli dokonce v plném počtu 

našeho ped. sboru. Závěr patřil tradičnímu překvapení, které bylo na 
pokračování. Jednalo se o scénku Mikuláše, který byl vyslán andělem 
pro vánoční stromeček. Z obchodu mu jej ale před nosem ukradli,
a tak se vydal do lesa pokácet nějaký načerno. Ale ejhle, v té tmě 
se spletl a omylem uřízl elektrický sloup! A tak vybouchla elektrika,
v nebi jim nešel internet a Mikulášovi nezbylo nic jiného, než zajít do 
Obi a koupit stromeček umělý. Nakonec zahrál koledy náš orchestr, 
což bylo jedno-zkouškové seskupení složené z mnoha žáků školy 
včetně těch nejmenších. Bylo to krásné zakončení obou našich 
večerů. Nechybělo sladké zakončení losinskou pralinkou. Jsme 
moc rádi, že jsme dětem vykouzlili tu pravou vánoční atmosféru
a viděli jiskřičky v jejich očích. Na koncertě ředitelka školy obeznámila
i všechny hosty s budoucími prostory ZUŠ PAMFILIA, které se 
nacházejí v nedalekém Rapotíně.



č. Skladatel a název skladby Žák, vyučující a doprovod

1. Miro Jaroš: Šťastné a veselé
Klára Štěpánková – Housle (3./I.)
Jakub Frodl
Jakub Frodl

2. Frizt Emonts: Dr. Faust
Nela Burdová – Klavír (1. přípravný)
Sabina Břeská
S. Břeská

3. Barbara Kreader: Noční stíny
Gabriella Škrabalová – Klavír (1. přípravný)
Sabina Břeská
S. Břeská

4. Karel  Jarolím: říkadlo – Aha uhu
Nela Čermáková – Housle (2. přípravný)
Simela Akritidu
S.Břeská

5. Karel  Jarolím: písnička – Doliny, doliny
Julie Mikušková – Housle (2. přípravný)
Simela Akritidu
S.Břeská

6. Emil  Strašek: Pohádka
Emma Shone – Housle (1./I.)
Simela Akritidu
S.Břeská

7. lidová: Měla jsem milého sokolíka
Anežka Saňáková – Z. fl étna (1./I.)
Daniel Čtvrtlík
DČ

8. lidová: Travička zelená
Viktoria Gálóczy – Z. fl étna (1./I.)
Daniel Čtvrtlík
DČ

9. lidové říkadlo: Foukej, foukej, větříčku
Matyáš Faltus – Housle (1./I.)
Jakub Frodl
Jakub Frodl

10. neznámý neznámý: Běží liška k Táboru
Ondřej Kalina – Bicí (2. přípravný)
Dimitrios Mistakidis
Mistakidis – xylofon

11. neznámý neznámý: etuda na soupravu Samuel Solař – Bicí (2./I.)
Dimitrios Mistakidis

12. Jaroslav Novotný: Blue rag
Ella Matějíčková – Z. fl étna (1./I.)
Daniel Čtvrtlík
Sabina Břeská

13. R. Mohrs: Putující karavana Kryštof Kirschner – Klavír (2./I.)
Petra Akritidu

14. neznámý neznámý: Etuda na soupravu František Mazalík – Bicí (1./I.)
Dimitrios Mistakidis

15. Miloš Krkoška: písnička – Princezna ze mlejna
Klára Vařáková – Housle (2./I.)
Simela Akritidu
S.Břeská

16. Jean Baptista Lully: Píseň
Kristián Rohel – Trubka (2./I.)
Daniel Čtvrtlík
Sabina Břeská

17. Ladislav Havel: Malý koncert
Tereza Sáblíková – Housle (3./I.)
Simela Akritidu
S.Břeská

18. Carol Barratt: Rise and Shine
Tomáš Rohel – Lesní roh (3./I.)
Daniel Čtvrtlík
Sabina Břeská

19. neznámý: etuda na soupravu Antonín Štencl – Bicí (3./I.)
Dimitrios Mistakidis

20. Ros Stephen: Stoppin' Off  in Louisiana
Soňa Másilková – Housle (4./I.)
Jakub Frodl
Sabina Břeská

21. Michael Aaron: Příbojové vlny Emily Drobotun – Klavír (4./I.)
Sabina Břeská

22 R. Glier: V polích Zuzana Pospíšilová – Klavír (4./I.)
Petra Akritidu

23. Leoš Janáček: Polajko, polajko
Sofi e Semrádová – Zpěv (4./I.)
Eliška Minářová
Sabina Břeská

24. F.T. Richter: Minueto Natálie Drimlová – Klavír (6./I.)
Petra Akritidu

25. Leoš Janáček: To naše stavení
Rozálie Hrubá – Zpěv (1. přípravný/II.)
Eliška Minářová
Sabina Břeská

26. neznámý neznámý: etuda na soupravu Marek Čermák – Bicí (4./I.)
Dimitrios Mistakidis

27. neznámý: etuda na soupravu Josef Drápal – Bicí (4./I.)
Dimitrios Mistakidis

28. Bohuslav Martinů: Veselé dievča
Zuzana Štenclová – Zpěv (3./I.)
Eliška Minářová
Sabina Břeská

29. E. K. Faltusová: Barvy duhy Alois Chudoba – Klavír (7./I.)
Petra Akritidu

30. Y. Tiersen: Comptine d un autre été (Říkánka) Hana Chudobová – Klavír (4./II.)
Petra Akritidu

31. Překvapení herci

32. Orchestr Pásmo koled

č. Skladatel a název skladby Žák, vyučující a doprovod

1. Ladislav Němec: Podzimní vítr
Klára Vařáková – Zpěv (2./I.)
Eliška Minářová
Sabina Břeská

2. Arthur de Lulli: Slavnostní valčík
Miroslav Chromek – Klavír (1. přípravný)
Sabina Břeská
S. Břeská

3. Eva Bublová: Srdíčko z perníku
Ondřej Blažek – Housle (2. přípravný)
Jakub Frodl
Jakub Frodl

4. Emil Hradecký: Chumelenice
Miroslav Chromek – Zpěv (1. přípravný)
Eliška Minářová
Eliška Minářová

5. Emil Hradecký: Hospodyňka
Veronika Suchanová – Zpěv (1. přípravný)
Eliška Minářová
Eliška Minářová

6. Emil Hradecký: To je on malý slon
Valerie Fryšarová – Zpěv (1. přípravný)
Eliška Minářová
Eliška Minářová

7. Emil Hradecký: Lečo
Julie Dobrovolná – Zpěv (1. přípravný)
Eliška Minářová
Eliška Minářová

8. Luboš Sluka: Slepička
Olivie Mia Diamond – Klavír (1./I.)
Barbora Filipová
Barbora Filipová

9. Petr Skoumal: Včelí medvídci Tereza Jeřábková – Klavír (1./I.)
Sabina Břeská

10. Philip Keveren: Hvězdné pátrání
Julie Adámková – Klavír (1./I.)
Sabina Břeská
S.Břeská

11. neznámý neznámý: Ó řebíčku zahradnický
Julie Adámková – Klavír (1./I.)
Sabina Břeská
S.Břeská

12. Aniko Drabon: Duha Nina Holzknechtová – Klavír (1./I.)
Sabina Břeská

13. William Gillock: Mlha na moři Ema Kirschnerová – Klavír (2./I.)
Barbora Filipová

14. lidová: Pásli ovce valaši
Matouš Srdýnko – Housle (2./I.)
Jakub Frodl
Jakub Frodl

15. lidová: Dú Valaši, dú
Jana Kirschnerová – Housle (2./I.)
Jakub Frodl
Jakub Frodl

16. Robert Carr: Division upon an Italian Ground
Julie Adámková – Z. fl étna (3./I.)
Daniel Čtvrtlík
Sabina Břeská

17. J. S. Bach: Menuet, con moto
Denisa Pešková – Housle (4./I.)
Jakub Frodl
Sabina Břeská

18. Tilman Susato: La Mourisque
Milan Horký – Trubka (3./I.)
Daniel Čtvrtlík
Sabina Břeská

19. neznámý neznámý: etuda na soupravu Alexandr Fryšara – Bicí (3./I.)
Dimitrios Mistakidis

20. neznámý: etuda na soupravu Madlen Horáčková – Bicí (3./I.)
Dimitrios Mistakidis

21. Nina Baklanova: Romance
Michaela Musilová – Housle (5./I.)
Simela Akritidu
S.Břeská

22 neznámý neznámý: Přestalo se slunce smát
Johana Mudrová – Zpěv (4./I.)
Eliška Minářová
Eliška Minářová

23. Béla Bartók: Studie pro levou ruku d moll Adéla Okounová – Klavír (4./I.)
Barbora Filipová

24. neznámý neznámý: Dobrú noc
Anna Krobotová – Zpěv (4./I.)
Eliška Minářová
Barbora Filipová

25. J.B.Pergolesi: Siciliana
Lucie Driemerová – Housle (7./I.)
Simela Akritidu
S.Břeská

26. neznámý: Etuda na bicí soupravu Václav Dorazil – Bicí (5./I.)
Dimitrios Mistakidis

27. Antonio Vivaldi: Sonata G major – Largo
Anna Krobotová – Z. fl étna (4./I.)
Daniel Čtvrtlík
Sabina Břeská

28. neznámý: etuda na soupravu Tomáš Dvořák – Bicí (4./I.)
Dimitrios Mistakidis

29. neznámý: etuda na soupravu Karolína Milová – Bicí (4./I.)
Dimitrios Mistakidis

30. C.S.Saens: Labuť
Marie Škopová – Housle (7./I.)
Simela Akritidu
S.Břeská

31. neznámý: Etuda na bicí soupravu Evelina Semrádová – Bicí (5./I.)
Dimitrios Mistakidis

32. Ezra Jenkinson: Elfentans
Alena Eliášová – Housle (4./II.)
Simela Akritidu
P.Akritidu

33. neznámý: etuda na soupravu Alois Chudoba – Bicí (5./I.)
Dimitrios Mistakidis

34. Překvapení herci

35. Orchestr Pásmo koled



Přijetí žákyně Rozálie Hrubé na Konzervatoř v Kroměříži
(leden 2022)

Školní obehrávka – soutěž sólového zpěvu MŠMT 2022
(25.2.2022)

Paní učitelka Eliška Minářová se může těšit z velkého 
pedagogického úspěchu! Žákyně Rozálie Hrubá z její třídy 
byla úspěšně přijata na Státní konzervatoř v Kroměříži  – obor 

Sólový zpěv! Srdečně oběma gratulujeme a přejeme Rozálii 
hodně dalších úspěchů a pěkných hudebních zážitků!

Dnes si přišli zazpívat 4 soutěžící, kteří předvedli svůj um
v sólovém zpěvu. Hlediště bylo sice z důvodu probíhajících 
jarních prázdnin poloprázdné, ale vše klaplo na jedničku
i přesto, že nám za klavírem pomohla pro děti zcela nová 
osoba MgA. Johana Kolčavová, DiS. (ta zaskočila za naši 

nemocnou kolegyni). Všechny jsme vyslali rovnou do 
okresního kola, které se koná co nevidět v Zábřehu. Přejeme 
jim mnoho úspěchů a Rozálce šťastné obhájení přijetí na 
konzervatoř!

Školní obehrávka – soutěž dechových nástrojů MŠMT 2022
(18.2.2022)

Intenzivní víkendová Hudební dílna
(únor 2022)

Dnes si přišli zahrát 4 soutěžící, kteří předvedli svůj um ve hře 
na zobcové fl étny. Hlediště se zaplnilo, zahrál jim i předskokan 
a všechny jsme vyslali rovnou do okresního kola, které se 

koná v březnu v Zábřehu. Holky byly moc šikovné a výběr 
jejich skladeb byl pestrý a libý. Dokonce jsme měli možnost 
slyšet zpívaný tón!  Přejeme jim mnoho úspěchů!

I letos žákům poskytujeme intenzivní výuku, kterou všichni – 
zejména dojíždějící – vítají. Oba vyučující si pro děti nachystali 
opět spoustu zábavných hudebních her. Z těch nejnovějších 
jsou to hudební rybičky, které spojují hudební teorii

s rozvojem motoriky (ta je potřebná i pro hru na nástroj). 
Po dlouhé čekací lhůtě k nám také dorazila rozšířená sada 
Boomwhackers, kterou děti využily s radostí naplno.



Okresní kolo – soutěž sólového zpěvu MŠMT 2022
(2.3.2022)

Okresní kolo – soutěž dechových nástrojů MŠMT 2022
(16.3.2022)

Dnes se naše čtyři zpěvačky vydaly do Zábřeha na Moravě.
V místní ZUŠce okusily, co je to soutěž, jak probíhají akustické 
zkoušky i samotné vystoupení. Poslechly si také své spolužáky 
z jiných škol a čerpaly inspiraci. Všem se dařilo a naše ZUŠka 

tak získala hned 3× 2. místo v různých věkových kategorií
a 1× 1. místo. Veliká gratulace! Celou soutěž dokonce zahájila 
svým výkonem nejmladší ze všech, a to naše Veronika 
Suchanová!

I dnes jsme se vydali do Zábřeha n. M. – naše čtyři fl étnistky 
se také zúčastnily soutěže a nenechaly se zahanbit. Všem se 
dařilo a naše ZUŠka tak získala hned 3× 2. místo v různých 
věkových kategorií a 1× 3. místo. Všem moc gratulujeme! 

Jejich pan učitel D. Čtvrtlík může být náležitě pyšný, jelikož 
dnes oslavil nejen své narozeniny a úspěchy v podobě 
umístění žákyň, ale také zaujal čestné místo v porotě!



V režii žáků
(18.3.2022)

Po dlouhé covidové pauze se konečně uskutečnil koncert V režii 
žáků! Tzn., že žáci zaujali své role (moderátoři, stěhováci, ladiči, 
pokladníci, květináři, stojánkáři, zvukaři…) a ostatní žáci tak mohli 
předvést svůj hudební um se zajištěným zázemím. Přivítali jsme 
také hosta – p. uč. K. Tokmakovou z Ukrajiny, která s námi hrála na 

klavír. I když už nás netížily protiepidemická opatření, jsme koncert 
streamovali a rozšířili tak počty hostů. Jako odměnu za výkony 
žákům učitelé předvedli závěrečné číslo v podobě Ódy na radost, 
tentokrát se sólovým nástrojem „nafukovacím balonkem“, na který 
hrál p. uč. J. Frodl. Byla to zase jednou bezva akce!



č. Skladatel a název skladby Žák, vyučující a doprovod

1. neznámý: Běží liška k Táboru
Ondřej Kalina – Bicí (2. přípravný)
Dimitrios Mistakidis
Mistakidis – xylofon

2. neznámý: Ovčáci, čtveráci
Aleš Kašpar – Bicí (2. přípravný)
Dimitrios Mistakidis
Mistakidis – xylofon

3. lidové říkadlo: Foukej, foukej, větříčku
Petr Machus – Housle (1. přípravný)
Jakub Frodl
Jakub Frodl

4. Emil Hradecký: To je on malý slon
Marek Sáblík – Zpěv (1. přípravný)
Eliška Minářová
Eliška Minářová

5. Bohuslav Martinů: Kuře
Mia Holínková – Zpěv (2. přípravný)
Eliška Minářová
Barbora Filipová

6. Ladislav Němec: Holčička si zpívá
Veronika Suchanová – Zpěv (1. přípravný)
Eliška Minářová
Barbora Filipová

7. anonym: Točíme se vesele
Amálie Ducháčková – Z. fl étna (1./I.)
Daniel Čtvrtlík
klavír?

8. lidová: Jedna dvě Honza jde Olivie Mia Diamond – Klavír (1./I.)
Barbora Filipová

9. I. M. Komorowski: The Grey Dove
Amálie Turková – Housle (1./I.)
Jakub Frodl
Petra Akritidu

10. Petr Hapka: Panna a netvor Nina Holzknechtová – Klavír (1./I.)
Sabina Břeská

11. lidová: Zpívala bych, zpívala
Jana Kirschnerová – Housle (2./I.)
Jakub Frodl
Jakub Frodl

12. Pierre Attaignann: Galliarde
Karolína Milová – Z. fl étna (2./I.)
Daniel Čtvrtlík
P.Akritidu

13. neznámý: etuda na soupravu v osminových 
notách

Sebastián Hatoň – Bicí (2./I.)
Dimitrios Mistakidis

14. Emil Hradecký: Hádavé Boogie Josef Štencl – Klavír (3./I.)
Barbora Filipová

č. Skladatel a název skladby Žák, vyučující a doprovod

15. Henry Purcell: Rigaudon
Soňa Másilková – Housle (4./I.)
Jakub Frodl
Petra Akritidu

16. L.v. Beethoven: Pro Elišku Zuzana Pospíšilová – Klavír (4./I.)
Petra Akritidu

17. Georg Philipp Telemann: 1. Vivo D dur
Georg Philipp Telemann: 2. Grave fi s moll

Adéla Okounová – Klavír (4./I.)
Barbora Filipová

18. Victor Khel: Malý valčík
Johanka Kubíčková – Housle (5./I.)
Simela Akritidu
P.Akritidu

19. Anonym: Greensleeves to a ground
Barbora Tyšlicová – Z. fl étna (5./I.)
Daniel Čtvrtlík
P.Akritidu

20. Karel Pečke: Tarantela
Barbora Klimešová – Housle (7./I.)
Simela Akritidu
P.Akritidu

21. J. Grill: Brazilská
Natálie Drimlová – Klavír (6./I.)
Zuzana Pospíšilová – Klavír (4./I.)
Petra Akritidu, Petra Akritidu

22 Jan Dismas Zelenka: La Folia
Zuzana Štenclová – Housle (7./I.)
Simela Akritidu
P.Akritidu

23. Antonio Corelli: Sarabanda
Lucie Driemerová – Housle (7./I.)
Simela Akritidu
P.Akritidu

24. J. Labašová: Les
Alois Chudoba – Klavír (7./I.)
Hana Chudobová – Klavír (4./II.)
Petra Akritidu, Petra Akritidu

25. Bach J.S.: 1.sonáta g moll – adagio
Kubíčková Julie – housle
studentka konzervatoře
MgA. Jan Schulmeister

26. Joachim Johow: Houslový hlemýžď
Hra/zpěv v orchestru
Simela Akritidu
P.Akritidu

27. L. v. Beethoven: Óda na radost Překvapení učitelů



Obecní byt pro ZUŠ, ubytování rodiny z Ukrajiny
(duben 2022)

Zájezd na KEA a MFO
(7.4.2022)

Od 1.4.2022 má naše ZUŠ díky obci Rapotín k dispozici byt, který jsme 
už delší dobu sháněli pro naše zejména začínající učitele. Obzvlášť 
studenti potřebují bydlet blízko školy levně a bez závazků. Tento 
obecní byt jsme ihned využili, a to pro p. Karolinu Tokmakovou 
a její rodinu, kteří utekli před válečným konfl iktem na Ukrajině 
v březnu 2022.  Byt se rychle podařilo zvelebit a opravit případné 
neduhy. Ve spolupráci s rodinou a rodiči žáků jsme byt vybavili vším 
potřebným (nábytek, lůžkoviny, spotřebiče, počítač apod.). Všichni 
přiložili ruku k dílu. Někdo pomáhal darováním věcí, někdo přispěl 
fi nančně, abychom mohli zakoupit, co bylo zrovna potřeba k tomu, 

aby vše fungovalo, jak má. Rodina z Ukrajiny se zapojila a pomohla 
byt vymalovat, uklidit a dne 7.4. zde poprvé přespali. Věříme, že 
byt bude sloužit dobrému účelu. Nyní rodině pomáháme zejména 
s odstraněním jazykové bariéry, zařízením potřebných dokladů pro 
práci v ZUŠ a seznámením s prostředím šumperska. Je důležité se 
zorientovat, mít svého lékaře a vytvořit nové přátelské vazby apod. 
Nikoho zde nemají kromě nás. Fandíme jim a doufáme, že budou 
součástí našich životů, jelikož jsou to velmi příjemní a vzdělaní lidé, 
což jsme mohli poznat velice rychle u konkurzu na učitele v naší ZUŠ.

Cesta do Olomouce nám zabrala asi hodinu, během které pan 
učitel Dan žáky podrobně seznamoval s programem fi lharmonie. 
Po příjezdu jsme se přes místní nádherný park Bezručovy sady 
přesunuli před budovu konzervatoře. Zdejší paní zástupkyně nás 
uvedla do společenské místnosti, kde jsme měli zázemí, a začala 
prohlídka. Nejdříve jsme si prohlédli školu z krásného nádvoří
s trávníkem. Během jejího výkladu se všichni dozvídali informace
o škole a také některá zvláště důležitá fakta, která se později mohla 
objevit v závěrečném kvízu. Paní zástupkyně to měla promyšlené. 
Vždy, když narazila na nějakou zajímavost, která by se v kvízu měla 
objevit, významně se na nás podívala a komentovala to slovy: „A já 
se nyní významně dívám!“ Prošli jsme si celou školu, včetně největší 
místnosti, nejkrásnější místnosti se zdobeným secesním stropem, 
kde byly i varhany, navštívili jsme několik cvičeben, nahlédli jsme
i do koncertního sálu a skončili jsme na houslové učebně. Tam jsme 
mohli sledovat, jak se na konzervatoři učí a také co všechno je možné 
na housle zahrát. Paní zástupkyně totiž shodou okolností také 
housle vyučuje a s jednou ze svých žaček nám názorně předvedly 
opravdovou houslistickou rutinu. Všichni si tak dnes pamatujeme, co 
je to legato, détaché, spiccato a pizzicato. Naše děti byly zvědavé, 
a když se zrovna na něco neptala naše průvodkyně, ptal se někdo 
z nich. 

Po prohlídce jsme se všichni vrátili zpět do společenské místnosti, 
kde měli naši žáci možnost vyzkoušet si, jak dobrou mají paměť. 
Závěrečného kvízu se účastnili úplně všichni a někteří měli až 
překvapivě mnoho bodů. Ti nejlepší dostali samozřejmě nějakou 
cenu, ale každý dostal na památku také nějakou drobnost.
Poté jsme se vydali na koncert do Reduty, sídlo Moravské fi lharmonie. 
Na programu byly dva koncerty A. Vivaldiho (jeden pro dvě trubky, 
druhý pro sólové housle), dále koncert pro trubku, který si napsal 
trumpetista Moravské fi lharmonie Ondřej Moťka, zahrál jej Gábor 
Tarkövi,  po přestávce následovaly Musorgského Obrázky z výstavy, 
o kterých referoval pan učitel Dan už po cestě do Olomouce.
V první polovině koncertu měla největší úspěch skladba O. Moťky, 
zřejmě proto, že šlo, jak jsme se dozvěděli z programu, o světovou 
premiéru. Diváci dokonce tleskali ve stoje. Po přestávce, během 
které jsme se stihli s některými vyfotit, zazněly Obrázky z výstavy 
a všichni, kteří si nezapomněli vzít program, tak mohli tipovat, kde 
končí a začínají jednotlivé části. A nebylo to vůbec jednoduché, 
protože ne vždy byly od sebe oddělené tichem. Tato skladba si
v podání Moravské fi lharmonie rovněž vysloužila naše ovace ve 
stoje. Byl to vydařený zájezd a těšíme se na další!





Intenzivní víkendová Hud. dílna
(duben 2022)

Společná zkouška orchestru – Asterix a Obelix
(23.4.2022)

Komisionální technická obehrávka
(duben 2022)

Celostátní soutěž Piano per tutti ve hře na klavír
(29.4.2022)

Poslední blok intenzivní výuky hudební teorie proběhl ve dnech 
23.–24.4. v ZUŠ PAMFILIA. Žáci 4. ročníku se tak rozloučili s tímto 
předmětem nadobro, jelikož od 5. ročníku na ně čeká orchestrální či 

komorní hra a zcela nové zážitky. Oba vyučující si pro děti nachystali 
opět spoustu zábavných hudebních her. 

Na každý celoškolní koncert se snažíme připravit pro diváky nějaké 
společné překvapení. Letos se výběru skladby ujal p. uč. D. Čtvrtlík 
a jelikož je to velký fanoušek středověkých nástrojů, fi lm Asterix 
a Obelix mu byl po chuti nejvíce. Přál si, aby ve výbavě jeho třídy 
dechových nástrojů byl historický nástroj, a tak škola zakoupila 
„šalmaj“, kterou ve skladbě uslyšíte. Jedná se o jedinečný kousek 
vyrobený ručně v dílně pana Čípa ze Zubří a na jeho zhotovení jsme 

čekali půl roku. Není to však jediná zajímavá věc na této společné 
fi lmové parádě. Hrát bude i velký buben, tamburína, různé druhy 
fl éten, trubka, lesní roh a samozřejmě nepostradatelné housle, 
které mají part nejtěžší a v neposlední řadě viola. Skladba není vůbec 
jednoduchá, ale žáci se dnes velmi snažili, a tak to vypadá, že jsme na 
dobré cestě k závěrečné tečce květnových koncertů.

Správný muzikant umí hrát i stupnice, akordy či různé etudy a cvičení. 
To všechno jej posunuje v technice kupředu a je to předpoklad ke 
hře zajímavých skladeb. Je moc milé, že rodiče své děti podporují 

i v takové činnosti, a tak je i dnes přišli podpořit svou přítomností! 
Děkujeme žákům za jejich výkony i rodičům za podporu!

P. uč. Barbora Filipová vyrazila se svou žákyní Adélou Okounovou 
do města Příbor, kde se každoročně koná celostátní soutěž ve hře 
na klavír. Nejenže to byl příjemně strávený pobyt s noclehem v polo-
zámeckém apartmá, ale byl to i úspěšný výlet.  Náročná příprava na 

soutěž nepřišla vniveč a Adélka vybojovala stříbrné pásmo! Soutěž 
se koná v krásném sále piaristického kláštera, žáci si tak vyzkouší hru 
na jiný nástroj a sbírají cenné zkušenosti na vlastní kůži i poslechem 
dalších soutěžících. Oběma moc gratulujeme!



Pohádky pro MŠ
(9. a 13.5.2022)

Originální pohádku O princezně Písničce žáci a učitelé naší ZUŠ zahráli 
dětem v MŠ Skleněnka Rapotín, Sluníčko a Beruška Petrov, Sluníčko 
Velké Losiny, Zámeček Vikýřovice a Pohádka Šumperk. Scénář i režii 
zajistila p. uč. Eliška Minářová, DiS. a spolu s pěti herečkami z řad 
žáků ZUŠ a ředitelkou školy navštívili mateřské školy přímo v jejich 
domovině. Děti tak nemusely měnit prostředí, na které jsou zvyklé
a byly o to více zvídavé. Pohádku samozřejmě nikdo z diváků neznal, 
jelikož ji máme každý rok zcela originální. Představení zdobily

i krásné kulisy chaloupky, lesa, zvířátek a kostýmy herců berušky, 
princezny, cvrčka i holčičky. Všichni herci dokázali, že pod vedením 
p. uč. svůj herecký výkon i disciplínu zvládají naprosto profesionálně.
Naše návštěva však nebyla pouze pohádková, ale také interaktivní. 
S dětmi jsme zpívali tématické písničky s pohybovými prvky, 
vyzkoušely si pěvecká cvičení s dechem, knížkou apod. a měly 
možnost si také vyzkoušet housle. Ve všech školách se děti velmi 
pěkně zapojovaly a vedoucí se těší zase na příští rok. My také!



Komisionální obehrávka
(květen 2022)

Závěrečný koncert I
(26.5.2022)

I v květnu je potřeba trénovat trému před obecenstvem, a tak po 
celé 2 dny probíhaly další obehrávky žáků. Někteří si tak splnili vše, 

co letos museli. Někteří byli vybrání i na koncerty. Každopádně naši 
hosté děti podpořili účastí a potleskem!

Velmi hojně navštívený koncert a celkem 4 vystupující absolventky 
ze třídy S. Akritidu. To byl Závěrečný koncert č. 1. V programu jsme 
měli tentokrát 40 čísel, ale naštěstí vše svižně odsýpalo a večer 
vydrželi až do konce i ti nejmenší. Všem žákům se dařilo a klavírní 
korepetice krásně obstarala p. uč. K. Tokmaková, která začala 
působit v naší ZUŠ. Celým večerem prováděli moderátoři p.uč.
D. Čtvrtlík a J. Frodl a dotvořili tak slavnostní atmosféru. Nechybělo 
závěrečné překvapení v podobě velkého společného orchestru, 

který hrál tentokrát hudbu z fi lmu Asterix a Obelix. Nejvýraznějším 
nástrojem byla ručně vyrobená šalmaj. Zpestření pro všechny děti 
byla i krátká scénka Asterixe, Obelixe a Caesara v kostýmech. Tento 
zážitek si děti samozřejmě zvěčnily i na fotce. Gratulujeme dnešním 
absolventkám ze třídy S. Akritidu – Barboře Klimešové, Zuzaně 
Štenclové, Marii Škopové a Lucii Driemerové a těšíme se na ty, které 
budou pokračovat ve studiu II. stupně v naší ZUŠ.

č. Skladatel a název skladby Žák, vyučující a doprovod

1. Eva Bublová: Veverka
Stella Žilková – Housle (1. přípravný)
Jakub Frodl
Jakub Frodl

2. Eva Bublová: Veverka
Petr Machus – Housle (1. přípravný)
Jakub Frodl
Jakub Frodl

3. lidová: Zahrajte mně na husličky
Richard Kirschner – Housle (2. přípravný)
Jakub Frodl
Jakub Frodl

4. Fred Kern: Big Ben Gabriella Škrabalová – Klavír (1. přípravný)
Sabina Břeská

5. Ilja Hurník: Pavoučí menuet Nela Burdová – Klavír (1. přípravný)
Sabina Břeská

6. říkadlo: Něco je kulaté
Julie Mikušková – Housle (2. přípravný)
Simela Akritidu
K.Tokmakova

7. lidová písnička: Koulelo se koulelo
Emma Shone – Housle (1./I.)
Simela Akritidu
K.Tokmakova

8. lidová: Běžela ovečka
Amálie Ducháčková – Z. fl étna (1./I.)
Daniel Čtvrtlík
DČ

9. anonym: První Estampie
Valentýna Kubíčková – Z. fl étna (1./I.)
Daniel Čtvrtlík
DČ

10. Claude Gervais: Allemande
Marie Navrátilová – Z. fl étna (1./I.)
Daniel Čtvrtlík
K.Tokmakova

11. lidová: Zpívala bych, zpívala
Ella Matějíčková – Z. fl étna (1./I.)
Daniel Čtvrtlík
K.Tokmakova

12. Pierre Attaignann: Galliarde
Matyáš Faltus – Housle (1./I.)
Jakub Frodl
Jakub Frodl

13. neznámý: etuda na soupravu v osminových 
notách

Amálie Turková – Housle (1./I.)
Jakub Frodl
K. Tokmakova

14. Emil Hradecký: Hádavé Boogie Elizabeth Misiorzová – Klavír (1./I.)
Sabina Břeská

15. P. Eben: Aj, padá, padá Kryštof Kirschner – Klavír (2./I.)
Petra Akritidu

16. lidová písnička: Travička zelená
Karolína Zelená – Housle (2./I.)
Simela Akritidu
K.Tokmakova

17. J lidová písnička: Černé oči
Kristýna Kašparová – Housle (2./I.)
Simela Akritidu
K.Tokmakova

18. lidová písnička: Zahrajte mě na husličky
Klára Vařáková – Housle (2./I.)
Simela Akritidu
K.Tokmakova

19. Daniel Hellbach: Rainbow
Johana Damborská – Z. fl étna (2./I.)
Daniel Čtvrtlík
K.Tokmakova

20. Pierre Attaignant: Magdalena
Jaroslav Navrátil – Z. fl étna (2./I.)
Daniel Čtvrtlík
K.Tokmakova

č. Skladatel a název skladby Žák, vyučující a doprovod

21. neznámý: etuda na soupravu František Mazalík – Bicí (1./I.)
Dimitrios Mistakidis

22. Scott Skinner: The Flower of the Quern
Klára Štěpánková – Housle (3./I.)
Jakub Frodl
K. Tokmakova

23. Robert D. Vandall: Bagatella Barbora Tyšlicová – Klavír (3./I.)
Sabina Břeská

24. duet: Duel of the knights
Tomáš Rohel – Lesní roh (3./I.)
Daniel Čtvrtlík
DČ

25. Bohuslav Martinů: Smutný milý
Zuzana Štenclová – Zpěv (3./I.)
Eliška Minářová, Eliška Minářová
K. Tokmaková

26. Mozart: Arie
Anna Krobotová – Z. fl étna (4./I.)
Daniel Čtvrtlík
K.Tokmakova

27. neznámý: etuda na soupravu
Matěj Píšek – Bicí (4./I.)
Dimitrios Mistakidis
hra v orchestru

28. Daniel Hellbach: This time
Zuzana Brachtlová – Z. fl étna (4./I.)
Daniel Čtvrtlík
K.Tokmakova

29. Lidová: Vy třeboňský páni
Johana Mudrová – Zpěv (4./I.)
Eliška Minářová, Eliška Minářová
K. Tokmaková

30. Leoš Janáček: Rozmarýn
Sofi e Semrádová – Zpěv (4./I.)
Eliška Minářová, Eliška Minářová
K. Tokmaková

31. Bohuslav Martinů: Otevření slovečkem
Anna Krobotová – Zpěv (4./I.)
Eliška Minářová, Eliška Minářová
K. Tokmaková

32. J. Metelka: Krasojezdkyně Natálie Drimlová – Klavír (6./I.)
Petra Akritidu

33. neznámý: etuda na soupravu
Alois Chudoba – Bicí (5./I.)
Dimitrios Mistakidis
hra v orchestru

34. Leoš Janáček: A choť sem děvucha
Rozálie Hrubá – Zpěv (1. přípravný/II.)
Eliška Minářová, Eliška Minářová
K. Tokmaková

35. Natalia Baklanova: Koncertino d moll
Zuzana Štenclová – Housle (7./I.)
Simela Akritidu
Karolína Tokmakova

36. Johan Sebastian n Bach: Bourré
Barbora Klimešová – Housle (7./I.)
Simela Akritidu
Karolína Tokmakova

37. Adolf Huber: Koncertino F dur – Andante
Lucie Driemerová – Housle (7./I.)
Simela Akritidu
Karolína Tokmakova

38. John William: Schindlerův list
Marie Škopová – Housle (7./I.)
Simela Akritidu
Karolína Tokmakova

39. Goldman, Romanelli: Překvapení Všichni







Závěrečný koncert II
(27.5.2022)

I dnešní koncert měl velmi hojnou účast, a to i přesto, že se 
uskutečnil hned druhý den po prvním závěrečném koncertě. 
Večerem tentokrát provázela p. uč. Eliška Minářová a Barbora 
Filipová a opět zaznělo mnoho čísel (přesněji 37).  Korepetice 
obstarala p. Karolína Tokmaková a všem účinkujícím dětem se opět 
dařilo. Všichni s napětím a očekáváním vyhlíželi zejména poslední 
čísla, kde vystoupili další letošní absolventi – ze třídy P. Akritidu 
Alois a Hana Chudobovi a ze třídy S. Akritidu Alena Eliášová. Byla to 

vydařená a dojemná tečka za jejich dlouhým studiem a nelze zatajit, 
že ukápla nejedna slza. Mísily se slzy dojetí, štěstí z podařeného 
výkonu i určitého smutku z nutnosti rozloučit se po velmi dlouhé 
době. Nicméně všichni jsme společně strávili mnoho krásných chvil, 
které za to loučení stály. V závěru vystoupily i houslisté ze třídy
S. Akritidu se skladbou Víly a závěr patřil opět Asterixovi, Obelixovi, 
Caesarovi i celému orchestru!

č. Skladatel a název skladby Žák, vyučující a doprovod

1. Neznámý: Běžela ovečka
Julie Dobrovolná – Zpěv (1. přípravný)
Eliška Minářová, Eliška Minářová
Eliška Minářová

2. Petra Černocká: Ovečka
Marek Sáblík – Zpěv (1. přípravný)
Eliška Minářová, Eliška Minářová
Eliška Minářová

3. Jiří Suchý: Malé kotě
Miroslav Chromek – Zpěv (1. přípravný)
Eliška Minářová, Eliška Minářová
Eliška Minářová

4. Neznámý: Utekla na myška
Valerie Fryšarová – Zpěv (1. přípravný)
Eliška Minářová, Eliška Minářová
Eliška Minářová

5. Lidová: Koulelo se, koulelo
Mia Holínková – Zpěv (2. přípravný)
Eliška Minářová, Eliška Minářová
Eliška Minářová

6. lidová: Houpy, houpy
Marek Sáblík – Klavír (1. přípravný)
Barbora Filipová
Barbora Filipová

7. William Alan Palmer: Indiáni Miroslav Chromek – Klavír (1. přípravný)
Sabina Břeská

8. James Bastien: I´m a little Teapot Olivie Mia Diamond – Klavír (1./I.)
Barbora Filipová

9. lidová: Bratře Kubo
Tereza Nedvědová – Z. fl étna (1. přípravný)
Daniel Čtvrtlík
DČ

10. lidová: Na horách sejou hrách
Julie Dobrovolná – Z. fl étna (1. přípravný)
Daniel Čtvrtlík
DČ

11. lidová: Kočka leze dolů
Matyáš Janiš – Z. fl étna (2. přípravný)
Daniel Čtvrtlík
DČ

12. lidová: Hřej slunéčko hřej
Vít Lucuk – Z. fl étna (1./I.)
Daniel Čtvrtlík
DČ

13. lidová: Pod naším okýnkem
Šárka Vavrysová – Z. fl étna (2. přípravný)
Daniel Čtvrtlík
DČ

14. lidová: Zachodí, zachodí
Ondřej Blažek – Housle (2. přípravný)
Jakub Frodl
Jakub Frodl

15. Kateřina Zonová: Letadýlko Káně
Tereza Jeřábková – Zpěv (1./I.)
Eliška Minářová, Eliška Minářová
Eliška Minářová

16. Claude Gervaise: Bransle
Viktoria Gálóczy – Z. fl étna (1./I.)
Daniel Čtvrtlík
K.Tokmakova

17. Tylman Susato: Allemande
Anežka Saňáková – Z. fl étna (1./I.)
Daniel Čtvrtlík
K.Tokmakova

18. John/arr.Radim Williams/arr.Linhart: Harry 
Potter

Tereza Jeřábková – Klavír (1./I.)
Sabina Břeská

19. William Gillock: Malá květinová dívka v Paříži Ema Kirschnerová – Klavír (2./I.)
Barbora Filipová

20. Lidová: Kdybys měla má panenko
Tereza Sáblíková – Zpěv (2./I.)
Eliška Minářová, Eliška Minářová
Eliška Minářová

č. Skladatel a název skladby Žák, vyučující a doprovod

21. Angelo Michajlov: Nes mě loďko
Klára Vařáková – Zpěv (2./I.)
Eliška Minářová, Eliška Minářová
Eliška Minářová

22. Daniel Hellbach: Medieval Fair
Karolína Milová – Z. fl étna (2./I.)
Daniel Čtvrtlík
K.Tokmakova

23. lidová: Dal husar koně kovat
Matouš Srdýnko – Housle (2./I.)
Jakub Frodl
Jakub Frodl

24. Eva Bublová: Starodávný tanec
Jana Kirschnerová – Housle (2./I.)
Jakub Frodl
Jakub Frodl

25. Henry Purcell: Rondeau
Milan Horký – Trubka (3./I.)
Daniel Čtvrtlík
K.Tokmakova

26. neznámý: etuda na soupravu Karolína Milová – Bicí (4./I.)
Dimitrios Mistakidis

27. Carl Reinecke: Ländler
Denisa Pešková – Housle (4./I.)
Jakub Frodl
K. Tokmakova

28. Victor Kosenko: Deštík Adéla Okounová – Klavír (4./I.)
Barbora Filipová

29. Antonín Švehla: Čardáš
Michaela Musilová – Housle (5./I.)
Simela Akritidu
Karolína Tokmakova

30. Daniel Hellbach: Brasil
Natálie Dařílková – Z. fl étna (5./I.)
Daniel Čtvrtlík
K.Tokmakova

31. lidová: Kočka leze dírou, pes oknem Komorní hra
Dimitrios Mistakidis

32. Daniel Hellbach: Rushhours
Komorní hra
Daniel Čtvrtlík
K.Tokmakova

33. K. Badelt: Piráti z Karibiku Alois Chudoba – Klavír (7./I.)
Petra Akritidu

34. L. Einaudi: Fly Hana Chudobová – Klavír (4./II.)
Petra Akritidu

35. Antonio Vivaldi: Koncert g moll
Alena Eliášová – Housle (4./II.)
Simela Akritidu
Karolína Tokmakova

36. Ján Melkovič: Víly

Alena Eliášová – Housle (4./II.)
Marie Škopová – Housle (7./I.)
Lucie Driemerová – Housle (7./I.)
Barbora Klimešová – Housle (7./I.)
Zuzana Štenclová – Housle (7./I.)
Simela Akritidu, Simela Akritidu, Simela Akritidu, Simela 
Akritidu, Simela Akritidu
K.Tokmakova

37. Goldman, Romanelli: Překvapení Všichni







Happening
(18.6.2022)

Letošní Happening se konal poprvé v areálu Velkolosinských pralinek. 
Žáci a rodiče tak mohli spojit venkovní vystoupení s výbornou 
čokoládou. Tomu všemu předcházel průvod v ulicích s transparenty 
a vyhrávání hudby. Počasí nám velice přálo a kolemjdoucím jsme 
tak zpestřili celé odpoledne. Zajistili jsme celkem 3 hodinové bloky 
plné živé hudby. Pro děti zde byla i dílnička, kde si mohly nechat 
namalovat obličej, vyrobit motýlka, zahrát hudební hry či vyrobit 

hudební nástroj z PET lahve. Nejlepší nástroje získali také hudební 
cenu v soutěži. Program zpestřili i učitelé svou hrou na jejich hudební 
nástroje, aby inspirovali své žáky. Výběr repertoáru byl široký od 
klasiky až k popu. Hráli se také skladby komorní, což jsou dua, tria 
apod. Závěr patřil bubenickému jamu s diváky. Účast byla hojná
a těšíme se zase za rok!




