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Září 2021
Letošní školní rok začal pedagogickou poradou 24. srpna. Poté si učitelé připravili učebny k výuce,
ta započala ve středu 1. září 2021.
Ředitel školy: Mgr. Bohuslav Lédl
Zástupce ředitele: Šárka Košťálová
Letos bude na všech oborech vyučovat celkem 39 učitelů.
Hudební obor: klávesové oddělení
Jitka Adamcová – vedoucí oddělení, klavír
Cejnarová Milena – klavír
Jana Hamanová - klavír
Jiří Horčička – klavír
Martin Hybler – klavír,
Bohuslav Lédl – klavír a korepetice
Naďa Longinová - klavír
Simona Michálková – klavír
Daniela Nechutná – klavír
Hana Pernicová – klavír a korepetice
Jakub Slezák – klavír, varhany
Smyčcové oddělení
Michaela Faltusová – violoncello
Zuzana Formáčková – housle, viola
Ivan Hájek – kontrabas
Šárka Košťálová – housle
Lenka Součková – housle (v říjnu nastupuje na mateřskou dovolenou, po dobu její nepřítomnosti
bude vyučovat její žáky bývalá žákyně ZUŠ a nynější studentka konzervatoře v Praze Barbora Sulková)
Vladimíra Vydrová – housle, viola (vedoucí oddělení)
Dechové oddělení:
Jindřich Bada – pozoun, zobcové flétny
Zlata Chlupáčová - saxofony
Klára Jozífková - Tyrychtrová – klarinet
Daniela Nechutná – zobcové flétny
Roman Němec - trubka
Jiří Richter – vedoucí oddělení, trubka, lesní roh, tuba, zobcové flétny,
Václav Sajbt – saxofony
Monika Szántó – příčná flétna
Kytary:
Ivan Hájek – basová kytara
Šimon Krátký – basová kytara
Petr Kostka – kytara
Antonín Paris - vedoucí oddělení, kytara
Ostatní nástroje:
Jan Bárta – bicí nástroje
Jiří Duňka – bicí nástroje
Robert Tomáš - bicí nástroje
Daniela Nechutná – akordeon
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Ondřej Zlevor - akordeon
Sólový zpěv:
Michal Kutek –vedoucí oddělení, sólový zpěv
Eva Lédlová – sólový zpěv
Věra Poláchová – sólový zpěv
Pěvecké sbory:
Daniela Nechutná – Carmina a Turnováček
Jindřich Bada – Karmínek
Hudebně teoretické předměty:
Zuzana Formáčková – přípravná hudební výchova ( PHV ) a hudební nauka
Michal Kutek – hudební nauka
Daniela Nechutná – PHV a hudební nauka na Malé Skále
Soubory a orchestry:
Big Band - Václav Sajbt
Velký dechový orchestr - Jiří Richter
Komorní orchestr, Smyčcový soubor - Šárka Košťálová (starší a mladší žáci)
Smyčcový soubor - Vladimíra Vydrová - (nejmladší žáci)
Kytarový orchestr - Antonín Paris
Výtvarný obor:
Stanislav Janiga – výtvarné předměty
Terezia Vokounová - keramika
Taneční obor:
Veronika Šlapanská – klasický balet
Literárně dramatický obor:
Alena Tomášová
Romana Zemenová
Nepedagogičtí zaměstnanci školy:
Hana Marková – sekretářka
Šárka Nezdarová – účetní a personalistka
Terezia Vokounová – uklízečka
František Vokoun – školník
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V úterý 21. září se v 18,30 konal
letošní první, v pořadí již však
padesátý „Koncert ve škole“.

Hygienická opatření od začátku roku byla mírnější než v loňském roce – nošení roušky ve společných
prostorách, časté mytí a dezinfekce rukou, časté větrání. Ve třídě už roušky povinné nebyly, kolektivní předměty rovněž probíhaly bez omezení.
Sdělení ředitele školy rodičům:
Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci,
Od 1.září vyučujeme dle sdělení a nařízení MŠMT bez omezení. Prosíme pouze o dodržení těchto pravidel, které musíme vyžadovat:
- Ochranu úst a nosu je nutné nadále nosit ve všech společných prostorách školy (chodby, toalety), při vyučování žáci ochranu dýchacích cest mít nemusí.
- Očkování žáci nebo žáci, kteří prodělali nemoc covid-19 v posledních 180 dnech nemusí být testováni.
- Ostatní žáci se podrobují screeningovému testování na ZŠ a SŠ a nemusí být ještě testování pro ZUŠ.
- Všechny prosíme o předání informace u kmenových učitelů, která z výše uvedených skutečností platí pro konkrétního žáka. Děkujeme.
- Žáci, kteří nesplní ani jednu z výše uvedených variant, musí po celou dobu pobytu ve škole nosit ochranu dýchacích cest.
- Pokud žák nesplní ani jednu z výše uvedených variant a odmítne nosit ochranu dýchacích cest, se dle nařízení MŠMT nesmí účastnit
vzdělávání.
- V tomto případě a také v případě nařízené karantény pro konkrétního žáka nebo celé školy či její části, které nařídí KHS, se úplata
za vzdělávání nevrací.
- V případě nařízení karantény má školy za povinnost zavést distanční formu vzdělávání.
Děkujeme za pochopení.
Mgr.Bc. Bohuslav Lédl, ředitel školy
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Říjen 2021
V sobotu 2. října se ve sborové třídě ZUŠ konalo soustředění dětského sboru Turnováček. Pod
vedením učitelky Daniely Nechutné proběhlo dopoledne od devíti do dvanácti hodin, ze zapsaných
22 dětí jich přišlo sedmnáct. Na tomto soustředění se nacvičoval převážně vánoční repertoár, který
Turnováček předvede na adventním a vánočním koncertu.
Možná někteří víte, že se naši žáci (Kateřina Brožková, Julie Pospíšilová, Kristýna Kalkusová, Štěpánka
Kačírková) účastní projektu s Českou filharmonií. Celý projekt se kvůli Covidu dvakrát odložil a nyní
v říjnu absolvovali hráči poslední soustředění a koncert v Rudolfinu, který se uskutečnil v neděli 10.
října od 15 hodin. Na programu byla Dvořákova Novosvětská symfonie, provedení řídil Petr
Altrichter.

Informace pro účastníky
HARMONOGRAM
7. 10. / čtvrtek /
cca 16.00 – 18.00 příjezd účastníků + večeře
večer – společný program
8. 10. / pátek /
9.30 – 12.30 dělené zkoušky
12.30 – 13.45 společný oběd
14.00 – 17.00 zkouška celého orchestru s P. Altrichterem
večer – společný program dle situace
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9. 10. / sobota /

10. 10. / neděle /

10.00 – 13.00 zkouška s P. Altrichterem (Dvořákova síň)
14.00 – 16.00 zkouška s P. Altrichterem (Dvořákova síň)
cca 16.00 – 22.00 společný program
13.00 – 14.30 generální zkouška s P. Altrichterem (neveřejná)
15.00 – 16.00 koncert

10. / pondělí/ 9.00 – 12.00 koncert (zvažujeme variantu koncertu pro minulé účastníky
projektu Společného orchestru a další zájemce z řad ZUŠ, bude upřesněno) (Tento koncert se

11.

nakonec nekonal)
Vyjmuto ze stránek České filharmonie:

Společný orchestr žáků základních uměleckých škol a hráčů České filharmonie
Závěrečný koncert projektu, ve kterém se setkávají žáci ZUŠ z celé České republiky se zkušenými
kolegyněmi a kolegy z řad filharmoniků. Společné setkávání účastníků, které odstartovalo v listopadu
2019 a ustálo nesnáze a pomlku způsobenou covidovými omezeními, vyvrcholí na koncertě, kde
orchestr zahraje pod taktovkou Petra Altrichtera.
Antonín Dvořák
Symfonie č. 9 e moll, op. 95 „Novosvětská"
Účinkující
Společný orchestr žáků základních uměleckých škol a hráčů České filharmonie
Petr Altrichter dirigent
Když se členové Společného orchestru žáků ZUŠ a hráčů ČF sešli na úvodním setkání projektu
v listopadu 2019, snažili se zachytit stručně motivaci a očekávání, se kterými do projektu
vstupují. Většina se těšila na
nové zážitky, možnost seznámit
se s lidmi, kteří jsou naladěni na
stejnou notu apod. Některá vyjádření se ovšem z dnešního
pohledu ukazují v jiném světle.
„Určitě to bude super zkušenost, protože všichni budeme
muset být samostatní, ochotní,
a hlavně připravení na něco, co
si jen tak někdo nezkusí. Jsme
ještě mladí, tak proč do toho nejít!“
Nikdo tehdy nečekal, jak to celé může dopadnout. V lednu a únoru 2020 ještě proběhla zkouška smyčců pod vedením
dirigenta Ladislava Ciglera a dělené zkoušky všech nástrojových skupin pod vedením filharmoniků. Všechna další naplánovaná setkání jsme bohužel museli zrušit. Ovšem díky velké vytrvalosti, motivaci a nadšení mladých muzikantů, jejich
pedagogů a také filharmoniků se společný orchestr sešel na dvoudenním soustředění v červnu 2021. S velkou radostí,
že spolu mohou opět hrát naživo, členové orchestru pilně zkoušeli pod vedením Petra Altrichtera. Společný orchestr se
naposledy sejde na říjnovém soustředění a vše vyvrcholí na slavnostním koncertě ve Dvořákově síni.
A jak svoji zkušenost oceňovali účastníci předchozího ročníku?
„Už samotná příležitost hrát v tak velkém tělese byla úžasná, protože hra v malém orchestru o dvaceti hráčích se s tím
nedá srovnávat. Být součástí něčeho tak velkého, tak silného… to nejde ani popsat slovy. Totiž když jste jen divák, posloucháte hudbu se stejným pocitem jako člověk, který sní o létání. Jenže jakmile jste uprostřed té hudby, jste její součástí, létáte!“
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„Zapomněla jsem na sebe, dýchala jsem s ostatními… Při potlesku jsem měla slzy v očích a musela jsem se přemáhat,
aby se nespustily, a potom večer jsem je tam měla znovu, protože jsem byla nešťastná z toho, že už to mám za sebou,
že už se to nezopakuje. Chtěla jsem ten pocit zažít znovu, hrát donekonečna, nikdy nepřestat… Zůstat prostě v tom
úžasném stavu, kdy se pro mě tak nějak sjednotil vesmír.“
„Každým pohybem smyčce, každým fouknutím do hoboje, každým úderem do tympánů hledáme v orchestru cestu. Ta
cesta, to je proces, při kterém se všichni vzájemně dozvídáme o sobě, snažíme se sladit dohromady… To poselství, co
jsem zde získal: Hudbu dělají krásní lidé, hudbou si najdeš krásné přátele.“
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Z novin Turnovsko v akci:
V sobotu 9. října se opět ukázalo, že v
Turnově a jeho okolí žije mnoho
činorodých lidí. Zdejší kulturní scéna má co
nabídnout. A jestliže si někdo při prvních
Kulturnovech myslel, že se nabídka za chvíli
vyčerpá, mýlil se. Stále přicházejí noví.
Mladí, starší, začátečníci či zkušení
muzikanti a divadelníci. Letošní ročník
přehlídky turnovské kultury to opět ukázal.
A možná s ještě větší razancí, protože vloni
se Kulturnov ze známých důvodů konat
nemohl.
Přehlídku zahájil Big Band ZUŠ Turnov,
hudební těleso, které na to, že jde o ryze
amatérskou záležitost žáků zdejší základní
umělecké školy, má co nabídnout –
swingové a jazzové evergreeny a nové věci
– stojí za poslechnutí!
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Ve čtvrtek 7. a 14. října proběhly koncerty žáků v sále ZUŠ, které se konají pravidelně každý měsíc.
V úterý 5. října se pedagogové sešli na obvyklé poradě.

Ve dnech 15. - 17. října se naši tři žáci zúčastnili XIX. ročníku Písňové soutěže Bohuslava Martinů.
Byli to: Sára Franzová, dále Mariana Gutte (ze třídy uč. Evy Lédlové), která získala třetí místo a
Vojtěch Kosnar (ze třídy uč. Věry Poláchové), který obdržel čestné uznání.

V sobotu 16. října se ve sborové třídě konalo celodenní soustředění DPS Carmina . Pod vedením
učitelky Daniely Nechutné se tento, letos 20 tičlenný sbor věnoval nácviku vánočního repertoáru.
Na klavír sbor doprovází učitelka Hana Pernicová.
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Listopad 2021
2. listopadu, první úterý v měsíci, se konala obvyklá pedagogická porada.
V neděli 7. listopadu
zazpívaly
děti
z
Turnováčku pod vedením
učitelky
Daniely
Nechutné při zahájení
lampionového průvodu v
areálu letního kina. Sbor
zazpíval lidové písně a
jako
připomínku
devadesátých narozenin
Jiřího Suchého i písničky
Na okně seděla kočka a
Malé kotě. Průvod pro
děti a rodiče, tentokrát
na
téma
„Broučci“,
pořádala Žlutá ponorka.

19. listopadu proběhl koncert v rámci hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov 2021 (termín
koncertů byl posunut z června) kontrabasového kvarteta Bumblebass. Koncert proběhl
v koncertním sále školy.
V rámci stejného festivalu vystoupili i naši pedagogové. Paní Eva Lédlová společně s Jaroslavem
Patočkou a klavírní trio ve složení Šárka Košťálová – housle, Michaela Faltusová – violoncello a
Bohuslav Lédl – klavír.

Ve čtvrtek 11. a 25. listopadu proběhly obvyklé žákovské koncerty v sále ZUŠ.
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O první adventní neděli v podvečer
28. listopadu byla rozsvícena vánoční
výzdoba po celém městě včetně
vánočního stromu, kterým se letos
stala douglaska tisolistá. Přestože byl
oficiální program zrušen, město
ponechalo alespoň symbolicky z
balkonu radnice zahrát dechový
soubor turnovské ZUŠ pod vedením
Jiřího Richtera. Zapálení první
adventní svíčky s přáním starosty
muselo být natočeno na kameru s tím, že bude kolovat pouze online. Stejně tak vystoupení dětského
pěveckého sboru Karmínek, který vede Jindřich Bada.

Jiří Richter se svým dechovým souborem zahrál při rozsvícení vánočního stromu týž den ještě
v Kacanovech.
Další zpívání u vánočního stromu se konalo na Všeni v Mokrém, kde vystoupil sbor
Turnováček pod vedením Daniely Nechutné. Společně s Turnováčkem účinkovalo ještě smyčcové
kvinteto ve složení Šárka Lochmanová, Zuzana Bisová a Natálie Martinová – housle, Štěpán Vyšohlíd
– violoncello a Dany Bégoc – kontrabas.

12

Prosinec 2021
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