
PODĚKOVÁNÍ MALÝM UMĚLCŮM 

Květen  2018 byl v Základní umělecké škole Strání přímo nabitý krásnými koncerty a 
výstavou. Jsem velmi ráda, že jsem se všech koncertů  a výstavy zúčastnila. Vrátila jsem se po 
mnohatýdenním pobytu  daleko odsud, až za oceánem,  samozřejmě plná  cestovatelských 
dojmů. Ale hned první koncert, který se uskutečnil 7.května,  mě přesvědčil o tom, že dojmy z 
cest mohou být sice velmi zajímavé, ale výkony žáků ve hře na různé hudební nástroje  je 
mohou zastínit. A to se stalo. Koncert, kde předvedli své hráčské umění žáci vyšších ročníků i 
úplní začátečníci, byl pro mě (a dle odezvy i pro mnoho dalších přítomných posluchačů a 
diváků) krásným  zážitkem. Děvčata a chlapci předvedli, že pravidelné hraní je skutečně baví 
a navíc při svém vystoupení působili  jako   profesionálové. Skrývá se za tím určitě hodně 
hodin nácviku, ale i vynikající práce  všech vyučujících. Koncertem absolvovalo  pět děvčat a 
chlapců první cyklus hry na nástroj a  ukázali, že si po sedmi letech umí pod vedením svých 
učitelů  poradit i s obtížnými skladbami. Závěr koncertu byl ve znamení ukázky koncertního 
mistrovství hry na klavír v podání p.učitele Samuela Bánovce.  

Děkuji Vám všem za opravdu nevšední zážitek.  

Další zajímavou prezentací práce žáků a pedagogů byl celostátní happening ZUŠ Open, do 
něhož se zapojila i naše základní umělecká škola. Iniciátorkou a patronkou celého projektu je 
naše světoznámá operní pěvkyně Magdalena Kožená. Zaujaly mně její slova. Říká, že děti si 
dnes můžou všechno vygooglovat, že jsou málo nuceny samy vymýšlet. A právě do uměmí 
mohou vložit něco svého. A to přesně vystihuje můj pocit , který jsem měla ve čtvrtek 24.5., 
když v naší škole probíhal tento den. Program velmi nabitý od 10.00 hodin dopoledne až do 
17.00 hodin odpoledne. Kdo přišel do školy, určitě nelitoval. Velmi zajímavá výstava 
výtvarného oboru na téma Brasil a jednotlivá vystoupení hudebního oboru ve mně vzbuzují 
otázku, kde se bere tolik nadaných dětí? Odpovědí je určitě výborná spolupráce rodičů, 
učitelů a žáků. Moc se mi tento den líbil.  

Díky Vám, děvčata a chlapci a díky Vám, jejich pedagogům. Skláním se před výsledky Vaší 
ne vždy jednoduché,  ale krásné práce! 
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