
 

Vážení rodiče, žáci, přátelé školy, 

dostává se Vám do rukou další „AKORD“ z bohaté umělecké nabídky 

ZUŠ R. Firkušného Napajedla. Opět se setkáte s různými informacemi, 

které se týkají našich koncertů a výstav, besídek, soutěží, zájezdů, 

projektů nebo i praktického chodu školy. Věřím, že Vás obsah 

„AKORDU“ zaujme. 

                          Lenka Hanáčková, ředitelka ZUŠ R. Firkušného Napajedla 

 

 

 

 

                                                                                   BEZPEČNOST NADEVŠE 

                                             aneb před "Žďárem a po Žďáru" podruhé 

 

Možná jste si všimli nové „ozdoby“ na stěně školní chodby. Od prázdnin 
pomáhá hlídat pohyb ve škole malá bezpečnostní kamera. Neúprosně 
snímá každého, kdo vstoupí na schodiště a usvědčí třeba i opozdilce 
z pozdního příchodu do vyučování, bude-li potřeba …… 
Připravuje se i nová zábrana do přízemí, která je nutná vzhledem 
ke vzrůstající oblibě kavárny a stále početnějším společenským 
aktivitám. Vstup do školy bude takto spolehlivě izolován od ostatních  
prostor klášterní budovy. Znovu si je však třeba připomenout, že žádné 
zabezpečení nebude nic platné, pokud si všichni nebudeme všímat 
svého okolí. Na jakékoli neobvyklé předměty nebo osoby včetně jejich 
nestandardního chování je třeba okamžitě upozornit zaměstnance 
školy.  
Nabízí se shrnutí: nebuďme lhostejní k událostem kolem sebe a do 
„zušky“ si vedle výtvarných a hudebních dovedností berme také 
notnou dávku ohleduplnosti a slušného chování. Pak se můžeme cítit 
bezpečně. 
 

http://jkfshop.cz/dum-a-zahrada/6758-bezpecnostni-kamera-atrapa


FESTIVAL POCTA RUDOLFU FIRKUŠNÉMU  

    -  letos patří jeden koncert naší škole!!!   

                  
13. – 15. 11. 2015, Koncertní síň R. Firkušného – Klášterní kaple, 17h. 
 

Festival zahájí v pátek 13.11. 
klavírista Tomáš Víšek. Vedle 
skladeb našich i světových 
autorů si připravil drobné 
skladbičky, které v mládí jako své 
první pokusy o autorskou tvorbu 
složil malý Rudolf.  Závěr 
festivalu bude patřit komornímu 
souboru z Kroměříže CAMERATA 

CREMSIRIENSIS a jeho sólistům pod vedením Jiřího Kadavého. 
V sobotu 14.11. v 17 hodin naplní program koncertu vystoupení 
vynikajících  žáků a učitelů  ZUŠ R. Firkušného. Stejně jako je 
rozmanitá nabídka studijních možností školy, podobně pestrý bude 
program. Uslyšíte klavír, housle, akordeon, tubu, zpěv, violoncello, 
klarinet …. 

Buďte přítomni krásnému hudebnímu zážitku a nezapomeňte 
- získáte možná první jedničku v terčíku do žákovské knížky! 

 
 
NAŠI VÝTVARNÍCI  ve Bzenci na zámku 

 

V pátek 18. 9. 2015 proběhla vernisáž XI. ročníku 
Bzeneckého výtvarného podzimu na zámku ve 
Bzenci. Jedná se o přehlídku současného výtvarného 
umění profesionálních výtvarníků, které se zúčastnili  
i naši pedagogové Martina Lišková a Emil Sláma. 
Paní učitelka Lišková vystavila 3 akrylové malby na 
plátně z cyklu ,, Moje noční můra" a pan učitel Sláma 
dřevěnou skulpturu Mateřství.             Martina Lišková 

http://www.napajedla.cz/
https://www.email.cz/download/i/vuU-_Pe6TPE7FqrkZXeJIgVcHD5CfAcCKsOBTs0ehPGnQj0Bm7HrZlmsY3bluO-CQMR7js4/Bzenec.jpeg


JAK POMÁHÁ SPOLEČNOST PŘÁTEL 

Společnost přátel Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného byla 
založena v roce 1998 jako občanské sdružení. Od 1. ledna 2014,             
v souladu s novým občanským zákoníkem, je spolkem. Po celou dobu 
působení  při  škole  slouží jako podpora  uměleckého  vzdělávání  žáků.  
 

Ve stanovách  Společnosti  jsou  uvedeny  tyto  hlavní body její činnosti:  
 

1. Sdružování finančních příspěvků včetně darů 
Společnost získává finanční prostředky od rodičů svých žáků formou 
příspěvků na činnost i v podobě finančních darů. Podstatnou část 
rozpočtu tvoří také finance získané od jiných subjektů, například 
účelově vázané finanční příspěvky, finanční účelové dary nebo 
příspěvky  od nadací. Děkujeme  rodičům,  Městu  Napajedla,  firmě 
Continental  Barum  s. r. o.  a  Nadaci  Synot  za podporu  v tomto  roce.  
 

2. Finanční podpora uměleckého vzdělávání žáků školy 
Příspěvky jsou na jednorázové akce, ale i pravidelně se opakující, např.: 

- soustředění žáků (doprava, pojištění) 
- soutěže žáků (doprava, startovné, odměny do soutěží, diplomy) 

- hudební tábor (sportovní vybavení, odměny do soutěží, fotografie) 
- květiny a dary pro absolventy školy 

- zhotovení absolventského tabla 
- pohoštění při slavnostním vyřazení absolventů 

- kroje pro cimbálovou muziku Maková 
- oblečení pro pěvecké sbory 

- pomůcky pro žáky výtvarného oboru 
- ozvučení koncertů 

 

3. Finanční podpora kulturních a vzdělávacích akcí pro žáky školy 
Podpora projektu ,,Děti do koncertních sálů a výstavních síní“ 

- návštěvy výstav 
- zájezdy do muzeí 

- vstupné na koncerty 
- zájezdy na opery a balety     

                                                                                                   Petra Strašáková 



HUDEBNÍ TÁBOR „ ZEMĚ FANTAZIE“   

 aneb výsledky práce dětí a učitelů 

 

O prázdninách se konal 14. ročník hudebního 
tábora naší školy. Zúčastnilo se ho 49 dětí,          
7 vedoucích(zaměstnanců školy), 2 praktikantky       
(naše bývalé žákyně) a zdravuška Bětka 
Zelíková. Hlavní vedoucí byla Jitka Amanová.  
Přípravy na tábor začaly již v říjnu 2014, kdy se na první schůzce zvolilo 
téma tábora - ZEMĚ FANTAZIE. Každý měsíc jsme se scházeli, abychom 
pro děti nejprve našli zajímavé písničky související s tématem, posléze 
je upravili a rozepsali do not. Hlavním aranžérem a dirigentem 
táborového orchestru byl pan učitel Alexandr Kunert. Asi v druhé 
polovině školního roku jsme začali tvořit odpolední a večerní programy, 
aby se děti bavily a z tábora si odvezly spoustu zážitků. Např. soutěž        
o nejbláznivější účes, den v zemi Pána prstenů s noční hrou, zábavný 
soutěžní kvíz, hrátky v bazéně, výroba košťat, závody na koštěti, turnaj 
v ringu nebo výlet do Vida centra v Brně. Na táboře jsme každé 
dopoledne secvičovali předem připravený repertoár.  
V září se pravidelně každou středu scházel táborový orchestr 
k docvičení všech 10ti populárních písní. 24. 9. 2015 přišel pro všechny 
očekávaný den: předvést svým rodičům, kamarádům a přátelům to,     
co jsme nacvičili. Děti se velmi těšily a myslím, že to bylo znát i na           
jejich zapálení při hře. Dopoledne se konaly 3 koncerty pro 600 žáků                   
1. a 2. základní školy v Napajedlích a speciální školy z Otrokovic. 
Odpoledne v 17.00 hodin se potvrdila naše připravenost předvést 
program rodičům a veřejnosti, jejichž aplaus si vyžádal dva přídavky. 
Koncert moderovala paní učitelka Iva Kosová, skupinu smyčcových 
nástrojů připravila paní učitelka Dáša Kaňovská, dechové dřevěné 
nástroje paní učitelka Lenka Grebeňová, akordeony paní učitelka Petra 
Strašáková, pěvecký sbor a sólová vystoupení paní učitelka Hana 
Tomšů, klávesy paní učitelka Lenka Kuběnová, kytary pan učitel Jan 
Prokop, žesťové a bicí nástroje pan učitel Alexandr Kunert. 
Poděkování patří také našim kolegům - paní učitelce Kláře Míčové, 
Elišce Münsterové, Blance Škrabalové a Janu Divokému, kteří se 



k našemu vystoupení připojili. Velké díky patří sponzorům a všem 
rodičům, kteří jakkoliv přispěli ke konání tábora nebo při pomoci 
chystání a úklidu tělocvičny po skončení koncertů.                 Dáša Kaňovská 

 

Z pohledu malých posluchačů: 
 
Koncert se mi líbil hodně moc. Dobrý byl Harry Potter. Nejvíc se mi líbilo jak hráli 

houslisti rychle. Barča pěkně zpívala.                        Zuzanka Š. 1.A                                                                             
 

Nejvíc se mi líbila písnička Harry Potter a ten cinkavý nástroj 
na začátku. Chtěla bych být také v orchestru, je to můj sen. 
Když jsem se hlásila do hudebky, chtěla jsem po mámě, abych 
mohla hrát na housle jako sestra Vikča. Těším se, až s ní 

pojedu na tábor.                 Terezka P. 3.A 

                                                                                                                         
Super byla písnička Harry Potter  a hudební nástroj vibrafon, skvělé byly bicí! 
Ihned po dopoledních koncertech jsem byl za panem učitelem kytary pro 
přihlášku na další tábor! Chtěl bych tam jet, protože v orchestru hráli kamarádi. 

Moc bych si přál zahrát na elektrickou kytaru.                                         Filip O. 4.A                                                                                                 

                                                                                                                               

http://www.harry--potter.estranky.cz/clanky/....html


 Nejkrásnější písnička byla ta poslední! 
(Adiemus) Chtěla bych si taky v takovém 

sboru zazpívat.                                                              
Venda P. 4.třída 

                                                                                                                                  
  
 
  

 
 

PROJEKTY -  k čemu a proč 

 

Projekty jsou v dnešní době populární. ZUŠ R. 
Firkušného je používá k dosažení konkrétních 
pedagogických a výchovných cílů. Díky tomu, že 
si je škola může realizovat podle svých vlastních 
představ a potřeb, mají velmi dobré uplatnění.  
 

           Na výstavě v Muzeu J.A.Komenského Uh. Brod → 

 
„DĚTI DO KONCERTNÍCH SÁLŮ A VÝSTAVNÍCH SÍNÍ“ celoroční  projekt 
 

Cíl projektu: Vychovávat u dětí vztah ke kultuře a kulturnímu dědictví. 
Prostředky: Škola ve spolupráci se Společností přátel ZUŠ R.Firkušného 
organizuje pro různé věkové skupiny návštěvy  divadel, koncertů, 
výstav atd.; žáci se zúčastňují akcí i soukromě, s rodiči. 
Soutěž: Za každou návštěvu kulturní akce nahlášenou třídnímu učiteli 
získají děti do žákovské knížky jedničku v červeném terčíku. Na konci 
roku budou vyhlášeni a odměněni žáci/žákyně s nejvyšším počtem 
získaných jedniček.  
   

Ve školním roce 2014/2015 se staly absolutními vítězkami 
            a nejpilnějšími návštěvnicemi kulturních akcí byly 

                             Rozálie a Marie Vavřinkovy 
 

https://www.email.cz/download/i/ic7LAofMJU4DQrFk_zLXJM_WWiD1eNEjnBuUoqLYoNFN557xwSHDRSM2pXivQjGECk69kPQ/Koncert t%C3%A1borov%C3%A9ho orchestru 24.9.2015 (2).JPG


Využijte nabídky Městského 
divadla Zlín, kterou umožnila 
spolupráce v rámci festivalu 
„ZUŠka? ZUŠka!“ 
← 
 

  Plánujeme návštěvy: 
 

              Výtvarný obor 
                      Muzeum  Zlín  
           

               Hudební obor 
                       FBM Zlín 
                       Klavírní koncerty 
                       Houslový koncert 
                   

                       ND Brno    
             Opera Turandot 
             Balet Sněhurka 

 

 Akce se konají  ve spolupráci     
se Společností přátel              

ZUŠ R.Firkušného. 
 
 

 

 

ŽNĚ… VŠUDE SLÁMA  pozvánka na výstavu 
 

Nenechte si ujít rekapitulující výstavu  
dlouholetého učitele a ředitele školy 
Mgr. Emila Slámy. 
 
Městská Galerie Otrokovice 
do 25. října 
od 14.00 do 18.00 hod. 
denně kromě pondělí 
 
 

 



NAPAJEDELSKÝ  VÝTVARNÝ  SALON  IV.  pozvánka na výstavu 
 

Velmi zajímavá výstava čtrnácti výtvarníků, kteří mají k Napajedlům 
nějaký vztah – narodili se zde nebo se sem přistěhovali, chodili                     
do školy, pracovali atp. Výstava potrvá do 29.11.2015.  
Vernisáž proběhne 22.10. v 19.00 hod. v Muzeu Napajedla. 
Z pedagogů ZUŠ R. Firkušného vystavují Emil Sláma a Martina Lišková. 
 

TŘEBOŇSKÁ LETNÍ SETKÁVÁNÍ 2015  

aneb umění si volno nebere 
 

Letos v srpnu se zúčastnil 
akordeonového kurzu spolu s paní 
učitelkou Strašákovou a za doprovodu 
svých rodičů akordeonista M. Kot. 
Vyučovali jej renomovaní pedagogové: 

Jörgen Sundeqvist ze Švédska a profesor Pražské konzervatoře Ladislav 
Horák. Vyvrcholením kurzu bylo vystoupení Martina jako hráče 
v komorním souboru i jako sólisty při koncertě na třeboňském náměstí. 
 

Mezi nejlepšími žáky Zlínského kraje. 
1. června 2015 získal Martin Kot z rukou Stanislava Mišáka                 

významné ocenění pro úspěšné žáky a studenty kraje. 

 

ZOBCOVÉ FLÉTNY  na Svatováclavských slavnostech v Napajedlích 

 

Komorní hra fléten pana učitele 
Verbíka vystupuje – pokud některé 
z hráček nemají po prázdninovém 
sportování třeba zlomenou ruku – 
hned na začátku školního roku      na 
Svatováclavských slavnostech. Letos 
spolu s panem učitelem vystoupily 
K. Holubová, E. Odstrčilíková a P. 
Obdržálková. 



„Malé“ STRUNKY – splněné přání paní učitelky 

Na naší škole funguje již mnoho let smyčcový 
soubor STRUNKY, který navštěvují žáci od                         
4. ročníku hry na smyčcové nástroje. 
Spolupracujeme také se šikovnými žákyněmi 
klavírního oddělení. 
Mým malým snem bylo vytvořit stejné seskupení 

z mladších žáčků, takovou „přípravku“ pro STRUNKY. 
Od září letošního školního roku se začaly pravidelně scházet děti                  
2. a 3. ročníku hry na housle a violoncello a vytvořily „Malé“ STRUNKY. 
Mým cílem je především děti motivovat k dalšímu cvičení na nástroj  
a ze svých mnohaletých zkušeností mohu říci, že je kolektivní hra velmi 
baví. Učí se zde základním návykům hry v souboru - např. když zkouší 
jeden hlas, druzí trpělivě poslouchají, prohlubují si intonační                   
a harmonické cítění, získávají rychlejší orientaci v notovém zápisu. Děti 
se také učí zodpovědnosti za připravenost do souborových hodin.        
Na druhou stranu chci, aby se zde děti cítily dobře a uvolněně.                

Při společném vystoupení se dětem lépe překonává pocit strachu nebo 
trémy. V neposlední řadě si zde najdou další kamarády hrající na stejný 
nebo příbuzný hudební nástroj a mají pocit, že hrát na něj je nejlepší 
volba!                                                                                     Dáša Kaňovská 



ŠTĚTCEM PROTI NOČNÍM MŮRÁM výstava Martiny Liškové 
 

Při příležitosti unikátního evropského turné živých 
exemplářů exotických zvířat na zámku                             
v Holešově vystavila paní učitelka Lišková cyklus 
obrazů ,, Moje noční můra". Výstava trvala od 
června po celou dobu letních prázdnin až do                 
13. 9. 2015. Návštěvníci mohli shlédnout 10 
fosforových akrylových maleb různých ještěrů               
a plazů v kontrastu s živými unikáty. Nezbývá než 
doufat, že paní učitelka svou noční můru z ještěrů díky malbám pomocí 
štětce navždy ze svých snů odehnala…….                                                                                            
 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ZUŠ   ve školním roce 2015/2016 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje soutěže ZUŠ. 
Propozice soutěží jsou sestaveny podle návrhů předsedů a členů 
jednotlivých sekcí Ústřední umělecké rady základních uměleckých škol 
a jsou závazné pro všechny účastníky soutěží. 
 

Soutěžními disciplínami hudebního oboru v  roce 2015/2016 jsou:  
 

 hra na elektronické klávesové nástroje  

 komorní hra s převahou dechových nástrojů 

 hra na akordeon  

 komorní hra s převahou smyčcových nástrojů 

 soutěžní přehlídka pěveckých sborů  

 skladatelská soutěž  

 soutěžní přehlídka literárně dramatického oboru.  
 

Výtvarný obor měl svou soutěž v minulém roce.   
 

18. února budeme organizátory okresního kola v sólové hře na 
akordeon a v komorní a souborové hře akordeonů.  
Soutěž proběhne v Koncertní síni R. Firkušného – Klášterní kapli. 

 

https://www.email.cz/download/i/J6Mdlkk0qdp2RQnkhenjuPu6dtR0L8EQ-_OZBKOJW57qnJj6_a8RDDfKuQzD1kUYfuLRJOg/5.jpg


RŮŽOVÝ  STÁNEK                                                              

        aneb napajedelští výtvarníci  ve zlínském parku                                           

V sobotu 30. května 2015 byly 
žákyně VO naší školy součástí 
doprovodného programu 57. 
Mezinárodního festivalu filmů 
pro děti a mládež ve Zlíně. 
Naše děvčata měla velký 
úspěch s nabídkou výroby 
nádherných růží z papíru. 
Vyráběly je pod vedením svých učitelů výtvarného oboru. 

 

HALENKOVICKÝ PLENÉR aneb malování skutečnosti v přírodě 
 

Na odloučeném pracovišti v ZŠ Halenkovice se v sobotu 16. 5. 2015 
uskutečnil výtvarný plenér. Děti malovaly krajinu, ve které žijí a mají tak 
k tomuto místu velmi blízko. Do přírody vyrazily vybaveny  stojany, 
prkny, barvami a paletami. Počasí jim přálo a všichni si tento den užili.  



GALERIE VŠUDE KOLEM NÁS aneb příležitost pochlubit se 
 

Není chlubení jako chlubení. Výtvarná díla, která jsou k vidění ve 
školních „Galeriích“, vystavili učitelé výtvarného oboru, aby představili 
tvorbu šikovných žáků ostatním dětem, rodičům a dalším příchozím do 
budovy školy. Některé „Galerie“ jsou i mimo školu. Postupně vám je 
v „AKORDU“ představíme. 
 
 
 
 
 

 
     

      

      Galerie Jídelna II. ZŠ Napajedla 

 
GaGalerielerie  

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Informace v „AKORDU“ pro Vás připravili a na tvorbě se podíleli: 

L. Hanáčková, D. Kaňovská, I. Kosová, L. Kuběnová, M. Lišková,              

E. Sláma, P. Strašáková 

https://www.email.cz/download/i/hDEU3aFCcVpklYFmcgLKg4I93x8Hac0ygrSl8TfZF0CGS2AAhM_BI95NIFfq2Szjx2U4bzE/DSC_0203.jpg

