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Všem žákům, jejich rodičům a vyučujicim 
přejeme krásné léto plné zaslouženého 
odpočinku. Těšit se s vámi budeme zase v dalším 
školním roce, který začne v pondělí 3.9.2018.

r

!!! Od září 2018 přijmeme vyučující LDO na 
částečný úvazek. Bližší informace v kanceláři 
školy.________________________________________

Vítězné práce žáků LDO:
První rande -  Jana Nuhlíčková, 12 let 
Jejda! A je to tady! První rande. Ne teda jako, že 
bych šel na rande, ale nadešel ten den, kdy mám 
pozvat jednu holku na schůzku. Nikdy jsem ale 
žádnou holku nikam nezval, tak ani nevím, jak to 
mám udělat. A to nejhorší... je že ani nevím, jestli 
se na tom prvním rande něco dává. Možná bych jí 
měl dát kytku nebo nějaký šperk... Co já  vím, no 
tak nic. Jo! Už to mám. Půjdeme do jableěné 
restaurace... mají tam třeba jablka plněná jinou 
odrůdou jablek, jablko v čokoládě, jableěné 
koláče... To je super nápad! Myslím, že je to dobrá 
volba!... Taky mě napadlo, že můžeme jít do kina 
na nějaký dobrý film... A při tom jíst popcorn 
z jedné misky. A potom můžeme zamířit do 
počítačového světa a pařit hry. To se jí určitě bude 
líbit. Ale víc mně toho nenapadá. Možná že něco

napadne i Adélku. Jenže Áďa je holka a co vím tak 
holky mají vždycky strašné nápady.
SAKRA! U toho přemýšlení jsem ztratil pojem o 
čase. Klasika... Košile, boty, taška a rychle na 
autobus. Ve škole jsem byl strašně nervózní a o 
velkou přestávku jsem vyrazil... Áďa byla mezi 
partou pěti holek. Sel jsem  za ní a oslovil jsem ji. 
Zeptal jsem se jí, jestli by se mnou někam nešla. 
Ostatní holky se na mně chvíli dívaly pohledem -  
co si to dovoluju. A pak se začaly smát., jak pět 
opic. Tak jsem svěsil uši a odcházel.
Když mi je smutno, chodívám do parku za školou. 
A tam jsem zamířil i dnes po škole. Ale koho jsem 
zahlédl? Ano mojí opici Adélu... Sel jsem dál 
a dělal, že ji nevidím.
„Honzí?“ zeptala se potichu. Ona přišla blíž. „Já 
bych šla.“ ozvala se. „Jo? Myslíš to vážně? Nemáš 
tady ty svoje opice?“ - „JJa Ha, ne, nemám, a ano 
myslím to vážně“ dělala na oko uraženou, ale 
v duchu se smála. „ Tak super! Zítra ve dvě?“ 
„Fajn, ale teď už musím.“ Řekla, zamávala mi a 
odcházela. Byl jsem veselý, i když začalo pršet. 
Druhý den jsem šel pro Adélku k jejímu domu. 
Vyšla ven a byla pěkně oblečená. Šli jsme do 
restaurace a v tu chvíli se ukázalo, že nemá ráda 
jablka. Tak jsme rychle odcházeli a já  jsem si řekl, 
že si dám alespoň popcorn... no jo, ale Áďa 
vetřelce moc nemusí. N o ... a tak jsme za pár minut 
odcházeli. N o... a počítačový svět byl větší horor 
než to kino. No., a tak naše rande trvalo asi deset 
minut. Na závěr mi dala facku a uraženě odešla 
domů. A to bylo pro zatím moje první a poslední 
rande. Z toho plyne poučení: Kluci, rande mají 
vybírat holky!

Kateřina Papáčková. 13 let 
Právě je 16:27. Nebo to aspoň hlásí moje 

mikrovlnka. Jediná věc, která vyžaduje mou 
pozornost. Dnes je středa nebo pátek? Jsem úplně 
mimo asi ten Robinsonův systém nebyl tak nanic 
jak jsem si ve školní lavici řikala. Robinson měl 
aspoň Pátka, ale já mám koho? No vlastně mojí 
nejlepší kamarádku Agorafobii (jak ironické). A tak 
tu jen sedím a čekám. Bůh ví na co. Už dobrý týden 
nebo dva. Jen pohled na dveře mě ubíjí. Mám chuť 
zalézt do svého pokoje, ale copak je to řešení?
( pokračováni na straně 4)



Uvidíte nás:
1.-3. 6. 2018 Žihle

Soustředění
Na soustředění jedou žáci HO a LDO.
1.6.2018 17.00 sál

Třídní přehrávka
Vystoupí žáci ze třídy p. uč. E. Filippiové.
4.6 .2018 17.00 sál

Koncert žáků EKN
Vystoupí žáci ze tříd p. uč. J. Jiráskové, M. Kubika 
a L. Růžičky.
5.6 .2018 17.00 sál

1. absolventský koncert
Vystoupí absolventi HO a udělí se cena nej lepším 
žákům HO.
6 .6 .2018 17.00 sál

2. absolventský koncert
Vystoupí absolventi HO a udělí se cena nej lepším 
žákům VO, TO, LDO.
7.6 .2018 16.00 sál

Společná Schola
Vystoupí žáci Scholy Ludus na své ukázkové 
závěrečné hodině.
12.6.2018 16.00 zahrada

Koncer Falling giutars
Vystoupí žáci p. uč. L. Kolmanové.
13.6.2018 16.00 sál

Závěrečné vystoupení
Vystoupí soubor LDO Plašani.
14.6.2018 16.30 sál

Workshop bicí
Pracovní dílna slavného bubeníka P. Valdmanna.
15.6.2018 16.00 sál

3. absolventský koncert 
Vystoupí absolventi HO.
18.6.2018 16.00 sál

Závěrečné vystoupení
Vystoupí soubor LDO Veveráni.
19.6.2018 17.00 MěD

Závěrečné vystoupení TO
Vystoupí žáci TO p.uč. I. Fábryové, K. Reblové a 
L. Turkové.
20.6 .2018 16.00 sál

Závěrečné vystoupení 
Vystoupí soubor LDO Bambule.
21.6 .2018 16.45 učebna HN

Přehrávka Multimedií
Předvedení prací -  skladbiéek -  žáků, kteří 
navšévují hodiny Multimedií.

Dále nás uvidíte:
2. 6. 2018 Louny

Bellytery
Soutěží žáci TO ze třídy p. uč. 1. Fábryové.

2. 6. 2018 Třmíce
Houslový festival

Vystoupí žáci HO ze třídy p. uč. B. Koňákové.
2. 6. 2018 Tuchořice

Dětský den 
Vystoupí žáci TO ze třídy p. uč. L. Turkové.
2. 6. 2018 Čeradice

Vítání občánků 
Vystoupí žáci HO ze třídy p. uč. A. Musila.
7.6 .2018 17.00 Muzeum

Hudební podvečery
V rámci výstavy hudebních nástrojů se představí 
s trochou historie i současnosti strunné nástroje.
8.- 9. 6. 2018 Litvínov

Jazzový festival 
Vystoupí Little bit Band p. uč. L. Kolmanové.
8. 6. 2018 Svitavy

Dětská scéna 
Vystoupí žáci LDO ze třídy p. uč. R. Huňatové, 
kteří postoupili do národního kola recitační soutěže.
9. 6. 2018 Mohelnice

Mistrovství ČR 
Vystoupí žáci TO ze třídy p. uč. L. Turkové.
14.6.2018 17.00 Muzeum

Hudební podvečery
V rámci výstavy hudebních nástrojů se představí 
s trochou historie i současnosti dechové dřevěné 
nástroje.
15.6.2018 14.00 Kamarád LORM

Jazzový festival
Vystoupí Little bit Band p. uč. L. Kolmanové.
20. 6. 2018 17.00 Cafe Atrium Chomutov

Vystoupení 
Vystoupí žáci p. uč. R. Olivíkové.
21.6.2018 15.00 Tuchořice

Vystoupení
Vystoupí žáci TO ze třídy p. uč. I. Fábryové
21.6.2018 17.00 Muzeum

Hudební podvečery
V rámci výstavy hudebních nástrojů se představí 
s trochou historie i současnosti bicí nástroje.

V této rubrice máte možnost se blíže seznámit 
s absolventy 1. a 2. stupně studia na naší škole. 
Prostor zde mají nejen vyučující, ale i absolventi 
samotní, které jsme vyzpovídali. Doufáme, že to pro 
vás bude zajímavý náhled do absolventských duší

Anežka Antoniová 
Sama o sobě:
Mým literárním hrdinou je Emily Stange ze 
stejnojmenné knihy. Knihy ani hudbu si nevybírám 
podle konkrétních autorů, ale čtu a poslouchám, co 
se mi líbí. Stejné to mám i v barvách, myslím, že



jsou všechny pěkné. Ve škole jsem nejraději 
malovala. Vzpomínat budu na všechny paní 
učitelky, na kamarády a na zážitky. Jednou bych 
ráda byla designérkou a kromě malování mě baví 
atletika a miluj u kočky.
Pan učitelka L Mynaříková o Anežce:
Anežka je absolventkou prvního cyklu výtvarného 
oboru. Na výtvarku nastoupila zároveň se vstupem 
na základní školu. Její kresba byla vždy promyšlená 
s velmi jemnou linií. Postupem let vzrůstal u 
Anežky zájem o tento obor. Dlouho navštěvovala i 
rozšířené studium. V loňském školním roce se 
rozhodla, že chce, aby byl výtvarný obor i součástí 
jejího povoláni. Letos se tedy připravuje na 
talentové zkoušky na střední uměleckoprůmyslovou 
školu. Vzhledem kjejí píli a šikovnosti 
nepochybuji, že zkoušky úspěšně složí a bude 
přijata. Její práce se objevují na každoročních 
výstavách výtvarného oboru, na různých 
výzdobách, v Zuškovinách, zúčastňuje se soutěží. 
Do dalšího studia jí přejí mnoho štěstí a úspěchů.

Nikola Mtchalčíková 
Sama o sobě:
Ráda čtu knihu Strážci příběhů. Ráda mám 
fialovou, bílou a černou barvu. V hudbě 
poslouchám pop. Ve škole jsem ráda jezdila na 
soutěže. Vzpomínat budu na kolektiv a paní 
učitelku. Mým vzorem je moje maminka. Jednou 
bych ráda byla flétnístkou a módní návrhářkou. 
Kromě tance mě baví také flétna a lyžování..
Pan učitelka L. Turková o Nikole:
Nikola navštěvuje ZUS letos jíž šestý rok. Je tichá a 
soustředěná, v kolektivu se příliš neprojevuje, ale je 
spolehlivou oporou. Její oblíbený taneční styl je 
moderní tanec a balet, nevyhýbá se ani tanci na 
moderní popovou hudbu. Její taneční výsledky jsou 
velmi dobré.

Masdaléna Horníkova 
Sama o sobě:
Ráda čtu knihu Hvězdy nám nepřály a mou literární 
hrdinkou je Hazel G. Lancasterová. Ráda mám 
fialovou barvu a obrazy L. da Víncího. V hudbě 
poslouchám pop rock. Ve škole jsem ráda hrála na 
flétnu a povídala si. Vzpomínat budu na všechny 
hodiny a na koncerty. Mým vzorem je můj pan 
učitel. Kromě flétny mě baví také tancování a 
házená..
Pan učitel A. Musil o Magdaléně:
Majda nastoupila do ZUŠky v roce 2008 do 
přípravného ročníku hry na zobcovou flétnu. 
Z počátku byla poněkud tichá až zakřiknutá, ale od 
začátku poctívá a na hodiny vždy připravená. 
Postupem času mlčenlivost „poněkud“ ustoupila, 
ale pozitivní vztah k zobcové flétně přetrval. Krátce 
Majda vyzkoušela i flétnu příčnou, která však, jak 
se ukázalo, nebyla to pravé ořechové. Hodiny

zobcové flétny jsou s Majdou vždy fajn. Hru i celé 
studium bere s nadhledem, ale poctivě. Vystupuje 
na koncertech, i když bez řečí to úplně není. Zvládá 
všechny zobcové flétny od sopraninky po basovou, 
dokonce hraje starou hudbu z původního zápisu ve 
starém francouzském klíči, což je  spíš výjimečná 
dovednost. Majda je nejen dobrá flétnista, ale i 
prima holka. Jsem rád, že jsem ji poznal a že ji 
mám ve své třídě.

Vilém Pospíšil 
Sám o sobě:
Mám rád knihu Ježek Jožka a hrdinou bych stanovil 
Loudala z Radětic. Z barev mám nejraději šedou. 
Poslouchám nejraději Vlastu Redla. Ve škole jsem 
často hrál a vzpomínat budu na celý učitelský sbor. 
Jednou bych rád byl námořníkem na moři a za svůj 
vzor volím Sváťu Karáska ©. Vedle hudby mám 
rád četbu a bezduché žvanění.
Pan učitel A. Musil o Vilémovi:
Vilém přestoupil k nám do ZUŠky ze třídy p. uč. 
Jiřího Holečka ze ZUŠ Lovosice. První léta po 
přestupu byla ve znamení hledání, i když se Vilda 
hned zařadil do komořiny, sólové hraní malinko 
spalo. Před koncem prvního cyklu však přišla nová 
míza. Vilém začal cvičit a letos to dotáhl až do 
krajského kola soutěže ZUŠ. Navíc zvládl i hru na 
saxofon a je důležitým členem jak komorní hry, tak 
souboru The Little bit band.

Jakub Petříček 
Sám o sobě:
Poslouchám nej raděj i jazzovou a elektronickou 
hudbu. Rád čtu knihu Podzim v Pekingu a za 
literárního hrdinu bych zvolil Kostěje nesmrtelného. 
Z barev mám nejraději zelenou. Ve škole jsem byl 
rád a vzpomínat budu na vše. Za vzor mám členy 
mé rodiny a učitele. Jednou bych rád byl 
medvídkem ve výkladní skříni ©.. Vedle hudby 
mám rád matematiku a literaturu.
Pan učitelka L. Kolmanová o Kubovi:
Jakub Petříček je mým žákem od roku 2010. Byl to 
hned od počátku velmi poctivý a pilný žák, ale 
hrozně arytmický, byť sluchově velmi nadaný.
S ním jsem měla ve třídě několik dalších, kteří byli 
mnohem rytmičtější, a možná někteří i více 
obdaření. Ovšem ti už tu nejsou. Kuba tu nejen je, 
ale absolutně nepochybuji o tom, že se bude dále 
věnovat hudbě v jakékoli podobě a udělá celému 
hudebnímu umění velkou službu tím, že svými 
schopnostmi a uměleckým vnímáním ovlivní, ne-li 
přímo strhne, další a další. Začínal jako ten 
nej slabší v kvartetu a dostal se do pozice toho 
nej schopnějšího, troufám si říci minimálně na celé 
ZUŠ. Umisťoval se na soutěžích na nejvyšších 
příčkách všude, kam jsme zavítali. V krajských 
kolech byl vždy na prvním místě a jednou se dostal



do celostátního kola. Kdykoli bylo potřeba odehrát 
koncert, vernisáž, jakékoli veřejné vystoupeni, byť 
narychlo, Kuba to vždy zvládnul, vzal to jako výzvu 
a šel do toho naplno a tak to i ve výsledku podal. 
Jakýkoli žánr pro něj neni tabu, od staré hudby přes 
romantismus, jazz, blues až po elektronickou hudbu. 
A to nejenže se v nich orientuje jako posluchač, ale 
troufám si řici, že i jako interpret. Jeho záběr co se 
hudebních nástrojů týče: klasická kytara, elektrická 
kytara, baskytara, klavír a samozřejmě zpěv. Vše, 
čeho se chytne a rozhodne dělat, je na jedničku. 
"Kubo, budeš nám chybět. Takoví jako ty už asi 
nebudou. Snad budou někteří alespoň z poloviny tak 
zapáleni, nadšeni a schopni. Takového žáka jako ty 
bych přála každému kantorovi."

(pokračování ze str. 1)
Musím s tím bojovat a musím vyhrát. Tak zkusím 
pustit aspoň tu televizi. Blonďatá moderátorka s 
velice vážnou tváři oznamuje blížící se déšť. Mně to 
může být jedno, stejně neodejdu z pokoje natož z 
mého domu. Pohled z okna mě naplňoval nejistotou, 
a jakýmsi poeitem viny asi za to mohl květinový 
záhon mé matky, který zůstal netknut od její tragické 
smrti. Ano tím to bude. A proč se vlastně dívám z 
toho hloupého okna. A je to tady. Opět se mi do oči 
derou neodbytné slzy. Já nechci brečet. Nechci být 
otrokem svých citů. Ale hlavně nechci ani pomyslet 
na to až jednou budu muset překročit práh tohoto 
domu, až budu muset vyjit ven a přetrpět soucitné 
pohledy a hloupé otázky typu jak se cítím a jak to 
zvládám. Pravdou je, že nezvládám vůbec nic. Život 
se mi rozpadl jako domeček z karet a já  s tím 
nemohla udělat nic. Nebo mohla? Jaké by to bylo, 
kdybych matce dávala falešné naděje jako ostatní? Já 
jsem sakra realistka! Nebo tedy spíše byla jsem 
realistka. Teď už nevím, čemu mám věřit. Můj otec 
mi nepomůže. Je to naivní hlupák. Copak si mysli, že 
to hloupý telefon značky Apple spraví? Před jeho 
zrakem jsem mrskla telefonem o zem. A od té doby 
mě tu neehal. Vykašlal se na mě!
Tak právě jsem asi prodělala infarkt. Jdu si to 
vygooglit. To všechno kvůli té hloupé žárovce! Kdo 
může vyrábět žárovky, které praskají?! Kdo míjí  
jako vymění? Asi se zblázním. Až teď si přiznávám, 
jak moc mi máma chybí. Jak moc mi chybí to, jak mě 
hladila po vlasech. Vzchop se, sakra, vzchop se!!! 
Právě těmito slovy konči každé ráno můj zmatený

sen. Neehápu jak to má souviset se mnou. Já jsem 
nej optimističtější člověk pod tímto sluncem.
Nechápu. Takže pokud máte také podivné sny, jako 
já  určitě mi to napište dolů do komentářů. To je pro 
dnešní zápis do blogu vše. Musím totiž dolů, mamka 
mi chce něco říct.....

Chválíme:
Všechny žáky, kteří účinkovali na 9. žákovském 
koncertě: Terezu Hanzlovou, Jonáše Mikloše,
Viktorii Benešovou, Simonu Kicovou, Veroniku 
Rosovou, Daniela Kunu, Lenku Korundovou, Kláru 
Zavadilovou, Jana Legutka, Simonu Albrechtovou, 
Šárku Špirkovou, Dominiku Zavadilovou, Annu 
Husákovou, Evu Neugebauerovou, Ondřeje Daňka, 
Anetu Chomovou, Štěpánku Gregorovou, Adélu 
Honzátkovou, Andreu Hoffmannovou, Veroniku 
Eliášovou, Terezu Šusterovou, Adélu Romaňákovou, 
Adélu Vrbatovou, Nelu Jiřikovskou, soubor Orion, 
soubor DS.

Gratulujeme:
Klarinetistka Veronika Zočková získala 1. místo 
v národním kole soutěže ZUŠ, která se konala dne
5.5.2018 v Praze. Veroniku na klavír doprovodila její 
maminka a zároveň pani učitelka naši školy Mgr. 
Radka Žočková.
V soutěži orientálních tanců Bellytery dne 2.6.2018 
se naše žákyně Kateřina Tesařová umístila dvakrát 
na 2. místě!

Oceněný žák HO:
Matěj Parpel, Karolina Málková, Kateřina Basáková, 
Jaroslav Hrůza, Elena Nuhlíčková, Anna Hofmanová, 
Marek Vyskočil, Veronika Žočková, Šárka Špirková, 
Šarlota Borovská, Viktorie Benešová, Josef Beneš, 
Anna Husáková, Lueie Drahoňovská, Václav Beneš, 
Michaela Hrdinová, Josef Pospíšil, Tereza Šusterová, 
Kristýna Knapková, Michaela Hofmanová, Jan Polák

Absolvent HO:
Natálie Škvárová 
Magdaléna Homiková 
Barbora Červeňanská 
Kateřina Šusterová 
Martin Ešler 
Jakub Petříček

Kristýna Šidová 
Matěj Hrádek 
Klára Chalupová 
Josef Beneš 
Lucie Poláková 
Vilém Pospíšil

Sponzor školy:

j>\ecká>

Ing. Miroslava Vemerová 
Kateřina Pilařová
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