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Program

Marc-Antoine Charpentier

 Josephine Trott

Benedetto Marcello

 Viktor Fortin

Prélude

housle: Kateřina Stuchlá / klavír: Kristina Suske

The Puppets Show

Sonáta č. 2 (Adagio, Allegro) 

zobcová �étna: Pavlína Kindlová / klavír: Kristina Suske

Happy Pinocchio

Johann Pachelbel Canon
houslové duo: Vojtěch Henc, Karolína Hencová / klavír:  Kristina Suske

Jan Antonín Koželuh Koncert Es Dur (II. věta) 
klarinet: Pavla Červová / klavír: Ondrej Čanecký

Erno Košťál Vlastička - polka
klarinetové duo: Pavla Červová, Štěpánka Burešová / klavír: Ondrej Čanecký

Edward Grieg In The Hall Of The Mountain King - (Peer Gynt)
klarinet: Pavla Červová

Jaroslava Horáčková Krátká povídka O chytré Karkulce
dramatické ztvárnění: Kateřina Stuchlá, Alexandra Schererová

Pasek- Stirling The Greatest Showman
housle: Karolína Hencová / klavír: Kristina Suske

Ramin Djawadi Hra o trůny 
houslový soubor Fidula (Vojtěch Henc, Karolína Hencová, Matyáš Jelínek,
Vojtěch Ježek, Kateřina Stuchlá) / sóla: Vojtěch a Karolína Hencovi

Alessandro Scarlatti
 Bohuslav Martinů
  Václav Trojan

Se Florindo e fedele
Smutný milý
Až já budu nade dvorem
zpěv: Aneta Šlamborová / klavír: Kristina Suske

Carl Orf
 Aaron Zigman

Andante, Písnička
Deník
housle: Vojtěch Ježek / klavír: Kristina Suske

Christina Perri
 Amy Winehouse

Jar of Hearts
Valerie
zpěv: Kateřina Petrusová

VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ BUDE V PROSTORÁCH ŠKOLY K VIDĚNÍ DO KONCE ŘÍJNA
Vystavují absolventky: Pavlína Kindlová, Viktorie Strejčková, Kateřina Pokorná, Kristina Opálková

Program

klavír: Kristina Suske

Sonáta č. 2 (Adagio, Allegro) 

zobcová �étna: Pavlína Kindlová / klavír: Kristina Suske

houslové duo: Vojtěch Henc, Karolína Hencová / klavír:  Kristina Suske

Koncert Es Dur (II. věta) 
klavír: Ondrej Čanecký

klarinetové duo: Pavla Červová, Štěpánka Burešová / klavír: Ondrej Čanecký

In The Hall Of The Mountain King - (Peer Gynt)

Krátká povídka O chytré Karkulce
dramatické ztvárnění: Kateřina Stuchlá, Alexandra Schererová

The Greatest Showman
klavír: Kristina Suske

Vojtěch Henc, Karolína Hencová, Matyáš Jelínek,
Vojtěch Ježek, Kateřina Stuchlá) / sóla: Vojtěch a Karolína Hencovi

Až já budu nade dvorem
klavír: Kristina Suske

klavír: Kristina Suske

VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ BUDE V PROSTORÁCH ŠKOLY K VIDĚNÍ DO KONCE ŘÍJNA
Vystavují absolventky: Pavlína Kindlová, Viktorie Strejčková, Kateřina Pokorná, Kristina Opálková



Jako spousta dětí jsem i já začínala v základní umělecké škole hrou
na zobcovou flétnu. Po tom, co paní Smetáčková přestala na škole působit, 
se mě ujala nová paní učitelka – Denisa Hrušková. Na flétnu jsem s ní 
odehrála 1 rok a potom mi představila nový nástroj – klarinet – u kterého 
mě zaujal jeho tón i vzhled. Na počátcích hry na klarinet se v ZUŠ začal 
formovat malý orchestr zvaný Komoráček. Komoráček jsem navštěvovala 
od jeho začátku po jeho konec. Často jsme také s paní učitelkou a dalšími 
klarinetistkami tvořily kvartet a v něm hrály mimo jiné i známé filmové 
melodie. V tomto uskupení jsme si zahrály i v senátu České republiky při 
akci Nejkrásnější nádraží, nebo jsme se zapojily do divadelního představení 
„O životě jedné republiky“. Začátkem roku 2019 přestala paní učitelka 
Hrušková vyučovat v ZUŠ Doksy, a tak se mě ujal pan učitel Čanecký se svou 
ženou Eliškou. Hra na klarinet mě i po těchto letech stále baví a těším se
na další roky strávené hrou na tento nástroj. 

Nyní studuji Gymnázium Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi. Čím bych se 
chtěla živit ještě přesně nevím, ale zajímám se o studium biologie.
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Pavla Červová přišla mezi mé žáky v březnu 2019 po odchodu její přechozí 
učitelky za naší školy. Záhy jsem poznal vlídnost, přívětivost, vstřícnost 
jejího jednání, pracovitost a zájem o studium zvoleného nástroje klarinetu
a podílet se na činnosti souboru i hudebních aktivitách třídy a školy.
Za období naší vzájemné spoluráce jsem od ní neslyšel, že by něco nebylo 
možné, nebo nešlo. Svůj podíl na tom má jistě přístup a podpora rodiny, 
zvláště, když do gymnázia v Ml. Boleslavi i k nám musí dojíždět z obce Víska.
 
Mám radost z toho, co jsme spolu sólově i v souboru zahráli a těším se
na další společné hodiny setkávání s hudbou. Za ty dosavadní Ti, Pájo, 
upřímně děkuji. Tvůj nynější učitel. 

Pavla patřila k žákům, na které jsem se mohla se vším spolehnout. 
Zapojovala se s radostí i pokorou do všech projektů ať v sólové či komorní 
hře.  Ať to byly koncerty třídní, veřejné, ZUŠOPEN, vystoupení v Senátu
v Praze a mnoho dalších koncertů a projektů, kterých se zúčastnila. Zažily 
jsme toho spolu za těch 7 let mnoho.  Patřila a patří mezi žáky, kterých si 
vážím. Za její pracovitost, píli, obětavost, za její povahu a charakter. Měla 
jsem možnost ukázat této již skoro dospělé slečně hudební cestu plnou 
strastí i radosti a možností, kterou prošla velmi dobře a statečně a ještě 
stále jde i s novým panem učitelem Čaneckým a já jí za to děkuji.

Přeji ti Pájo, ať se Ti v životě daří v hudebním i osobním životě.

Naši absolventi 2020



Jmenuji se Vojtěch Henc. S houslemi jsem začal v sedmi letech. V té době 
na ně již hrála moje starší sestra Karolína a mě se to vždy líbilo. Jiný 
nástroj mě vlastně ani nenapadl. Nyní se na ně učí hrát i náš mladší bratr 
Matěj a tak u nás doma zní housle docela často. Z hudby dávám přednost 
jazzu a filmové hudbě. Hodně času trávíme s naší skupinou Fidula. Stali 
jsme se kamarády a tak se scházíme nejen při nacvičování repertoáru. 
Hráli jsme na mnoha akcích. Asi nejvíc jsem si užil naše sólové houslové 
večery v jazzovém klubu Píchlá nota a vystoupení v SŠUP v Kamenickém 
Šenově. Hráli jsme také na plese ZUŠ, na nádraží Doksy, při slavnostním 
vyhlášení Nejkrásnější nádraží, na ZUŠ Open. Rád vzpomínám na společné 
účinkování s Komoráčkem. Hudbě bych chtěl věnovat i v dalším studiu. 
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Jmenuji se Karolína Hencová. Je mi 18 let a studuji obchodní akademii
v Mladé Boleslavi. Na housle hraji již dvanáctým rokem a letos absolvuji
2. cyklus. S houslemi jsem vlastně prožila celé dětství. Hrála jsem
na mnoha akcích, koncertech i festiválcích. Z houslového repertoáru mám 
nejraději období baroka a hudbu filmovou. Ve volném čase se věnuji 
jezdectví a autům. Jsem velký milovník zvířat a to nejen těch ‘normálních’. 
Doma mám dva koně, kočky, psy a pavouka.
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Mám tu čest představit čtyři mladé houslisty, absolventy: Kateřinu Stuchlou, 
Vojtěcha Hence, Vojtěcha Ježka a absolventku II. cyklu Karolínu Hencovou. 

Kateřina Stuchlá, tedy Kačka je milá a výborná studentka. Na hodiny houslí 
přicházela vždy maximálně připravena a i když se věnovala spoustě dalších 
oborů, nezná snad slovo únava, nebo nemám čas. Říká, že housle jsou její 
láska na celý život. Věřím, že tomu tak bude. Určitě se stane úžasnou
a vlídnou paní učitelkou, kterou budou děti milovat.

Jmenuji se Kateřina Stuchlá a je mi 14 let. Na Základní umělecké škole 
Doksy letos absolvuji ve hře na housle a v literárně dramatickém oboru.
S houslemi jsem začala v šesti letech, když jsem na základní škole slyšela 
hrát mojí paní učitelku. V tu dobu jsem se rozhodla, že se na ně chci také 
naučit. Literárně dramatickému oboru se věnuji rovněž od šesti let a jsem 
jeho první absolventkou na naší škole. Dále jsem se věnovala hře na klavír, 
zpěvu, skautingu, tenisu, jezdila jsem na koních. Od roku 2017 studuji
na Gymnáziu v Mimoni. Mám ráda děti a práci s nimi, proto bych dále chtěla 
pokračovat na Pedagogické fakultě.
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S houslemi jsem se poprvé seznámil na základní škole, kde nám je 
představila paní učitelka Karešová. Když jsem slyšel znělku
z Křemílka a Vochomůrky, kterou nám zahrála, okamžitě jsem se do houslí 
zamiloval. Domů jsem přišel s tím, že musím hrát na housle a cestovat
s nimi kolem světa přesně, jako paní učitelka. Maminka mi pořád říkala, že 
po světě můžu cestovat i bez nich, ale já si nedal říct. Nyní hraji již osmým 
rokem a všichni jsou rádi, že jsem si housle prosadil. Za svůj největší 
úspěch považuji asi 3. místo v krajském kole Celostátní soutěže ZUŠ ve hře 
na housle. Za necelé dva roky si budu vybírat obor na střední škole. Zatím 
nevím, co to bude, ale houslím zůstanu věrný i nadále. Nejraději hraji 
filmovou hudbu s naší skvělou houslovou skupinou. Kromě hudby se věnuji 
sportu a skautingu.
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Vojtěch Henc je talentovaný houslista, kterému housle prostě padly 
přirozeně do ruky. Vojta nastoupil rovnou do prvního ročníku, bez přípravky, 
své spolužáky ale s naprostou lehkostí rychle dohnal. Stal se opravdovou 
oporou naší houslové skupiny. Je ale i výborným sólistou
s krásným, čistým tónem. Vojtovi přeji, aby mu housle
v životě přinášely jen radost. Jsem přesvědčená, že se jim a hudbě bude
i nadále věnovat. 

Vojtěch Ježek je úžasný, charismatický mladý muž. Nikdy nezapomenu, jak 
v šesti letech vešel poprvé do dveří, s nadšeným úsměvem a naprostou 
přirozeností mi podal ruku a představil se. Na hodiny s Vojtou jsem se vždy 
velmi těšila. Na housle hrál a hraje s velkou energií a radostí. Tu stále 
předává nejen mě, ale i ostatním spolužákům, kamarádům. Jeho 
temperamentní tón je v naší skupině nenahraditelný. Vojta je nejen výborný 
žák a student, ale i kamarád a parťák, na kterého se můžeme vždy 
spolehnout. Věřím, že si pro svá studia vybere obor, kde úspěšně uplatní své 
přednosti a ve světě se takzvaně neztratí.

Karolína Hencová přestoupila do Doks ze ZUŠ v Mladé Boleslavi. Zpočátku 
si nebyla zcela jistá, zda u houslí zůstane. Housličky ale naštěstí neopustila 
a nyní již absolvuje II. cyklus studia. Kája je opravdový talent a housle jí
i velmi sluší. Má výborný sluch a hraje s přirozenou lehkostí. Má také 
nesporný pedagogický talent a vždy byla mojí velkou pomocnicí při přípravě 
mladších spolužáků. Dodnes obdivuji a oceňuji, jak trpělivě hrála ve skupině 
s mladšími a méně pokročilými houslisty. Je také skvělým týmovým hráčem 
a i když nyní studuje a dojíždí do Mladé Boleslavi, na hodiny houslí a zkoušky
s Fidulou si vždy najde čas. Kájinu hru na housle jste mohli obdivovat
na mnoha akcích a vystoupeních. Velmi dobře jí sedí náročná aranžmá 
houslistky Lindsay Stirling a filmová hudba. Karolíně přeji mnoho štěstí 
nejen s houslemi.

Kateřinu neznám příliš dlouho. Do Zuš jsem nastoupila v září 2019
a po setkání s ní jsem zjistila, že dramatický obor navštěvovala hned od jeho 
začátku a moc jí baví. Působila na mě velmi příjemným dojmem. Díky Kátě 
jsem se rychle zorientovala. Podle jejích slov je příliš stydlivá. Je to ovšem 
jenom její špatná domněnka. Při vystupování působí příjemně, sebejistě, 
připraveně. Na hodiny LDO je vždy perfektně připravená. Jako první umí 
texty svých rolí a je v kolektivu velkou oporou. Káťa chce jít studovat 
pedagogickou školu. Myslím, že bude jednou pro děti velmi dobrá 
divadelnice a učitelka.

Jmenuji se Aneta Šlamborová. Je mi 15 let a jsem letošní absolventkou 
hudebního oboru. Do ZUŠ jsem začala chodit v sedmi letech na sólový zpěv. 
Zúčastnila jsem se několika soutěží, například soutěže Lípa Cantantes,
ve které jsem v roce 2016 ve své kategorii zvítězila a také jsem získala cenu 
za mimořádnou interpretaci české lidové písně. Také jsem se zúčastnila 
Národní soutěže ZUŠ, kde jsem postoupila do krajského kola a získala první 
místo. Mezi mé další koníčky vedle hudby patří skauting, dříve jsem se také 
věnovala tancování, volejbalu a karate.
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Jmenuji se Kateřina Petrusová a jsem letošní absolventkou hudebního 
oboru. Do ZUŠ jsem nastoupila ve 2. třídě na zobcovou flétnu
a do pěveckého sboru. Na zobcovou flétnu jsem hrála tři roky a potom
jsem přešla na klarinet, kam jsem docházela šest let. Zároveň jsem
začala studovat sólový zpěv. Oba tyto obory využívám i v současné době
na Integrované střední škole na Karmeli, kde studuji obor Předškolní
a mimoškolní pedagogika. Další mé zájmy jsou gymnastika.
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Jmenuji se Kateřina Petrusová a jsem letošní absolventkou hudebního 
oboru. Do ZUŠ jsem nastoupila ve 2. třídě na zobcovou flétnu
a do pěveckého sboru. Na zobcovou flétnu jsem hrála tři roky a potom
jsem přešla na klarinet, kam jsem docházela šest let. Zároveň jsem
začala studovat sólový zpěv. Oba tyto obory využívám i v současné době
na Integrované střední škole na Karmeli, kde studuji obor Předškolní
a mimoškolní pedagogika. Další mé zájmy jsou gymnastika.

Jmenuji se Kateřina Pokorná a říkají mi Káťa. Je mi 13 let a chodím do školy 
v České Lípě. Mám králíčka Boba a kocoura Mourka. Nejsem jako většina 
holek od nás ze třídy, které rády chodí nakupovat, nakupování mě totiž 
nebaví. Baví mě čtení knih a malování. Mám ráda filmy s kriminální
a hororovou tématikou, také často cestuji. Mé výlety podnikám se školou. 
Navštěvujeme hlavně země, které jsou u moře nebo jezera. Na jedné
z mých cest do Řecka jsem potkala děvče jménem Pisti a ta se stala mou 
kamarádkou. V létě jezdím na tábory. Na výtvarku jsem začala chodit
v 6. třídě. Baví mě to tam a mrzí mě, že letos už končím. Nikdy nezapomenu 
na naší skvělou paní učitelku Petru Šolcovou a ten báječný kolektiv, který 
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Jmenuji se Viktorie Strejčková. Je mi 14 let. Chodím do 8. třídy
na základní školu K. H. Máchy. Příští rok mě čeká výběr střední školy.
Ráda bych šla na Uměleckoprůmyslovou školu sklářskou do Kamenického 
Šenova nebo na Vyšší odbornou školu sklářskou a střední školu do Nového 
Boru. Jsem milovnice jídla a seriálů. Mezi mé nejoblíbenější patří Stranger 
Things. Maluji již od školky a moje školní sešity jsou na každé straně 
pokresleny obrázky. V budoucnu bych se chtěla i dále věnovat kreslení
i malování a užívat si trochu té zábavy s kamarády.
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Když jsem poznala Káťu, chodila již třetím rokem na zobcovou flétnu
a současně do pěveckého sboru, který jsem v roce 2012/13 převzala. 
Pamatuji si ji jako děvčátko, které veškerou výuku bralo velice vážně,
ve sboru se snažila o co nejlepší výsledky nejen své, ale i ostatních 
děvčat.Hned následující školní rok přestoupila ze zobcové flétny na klarinet 
a zároveň začala chodit i  na sólový zpěv. Kačka byla vždy velkou oporou 
všech pěveckých projektů, kterými jsme za ta léta prošli, ať už to byla 
Karkulka, Šípková Růženka, projekt s pěveckým sborem ze ZUŠ N. Bor atd. 
Je cílevědomá, hudebně velmi nadaná - a to nejen jako zpěvačka, ale také 
jako klarinetistka.

Milá Káťo, přeji ti, aby ti hudba nadále přinášela radost, a abys mohla vše, 
co ses u nás naučila předávat dál těm nejmenším a být pro ně
v tomto směru velkým vzorem. 
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Anetka ke mně  začala chodit ve školním roce 2013/14 nejprve
na sólový zpěv a od následujícího školního roku také na sborový zpěv. Vždy 
byla velmi talentovaná, učenlivá a děvčatům ve sboru byla velkou oporou. 
Na její skvělý výkon jsem se vždy mohla spolehnout ať už při všech 
pěveckých projektech, tak i při soutěžích, ze kterých jsme se vracely
s pocitem dobře vykonané práce a hlavně s pěkným oceněním od poroty. 

Milá Anetko, přeji ti, aby se hudba stala součástí tvého života a přinášela ti 
do něj jen samou radost.



Jmenuji se Kristina Opálková, ale lidé často zaměňují mé křestní jméno
za variantu s tvrdým či dlouhým Y, proto se raději představuji jako Kiki. 
Maluji již od doby, co jsem byla ve školce, kde byste mě nejpravděpodobněji 
našli u stolku sedící nad papírem s pastelkami v ruce. Maluji ráda, ale ne tak 
často jak bych chtěla. Svou inspiraci hledám jak v reálném životě, tak 
brouzdáním po internetu. Studuji třetím rokem na Gymnáziu v České Lípě. 
Tam mě čeká ještě dalších 5 let, než budu maturovat. To je pro mne dostatek 
času na rozhodování o tom, co bude potom a o mé příští kariéře
a budoucnosti. Baví mě spousta věcí, v menší spoustě věcí vynikám,
a tak ve většině tvoří mé znalosti a talent zlatý střed a průměr. Ráda čtu 
knihy a poslouchám písničky. Hraji na klarinet a flétnu a ráda
s těmito nástroji vytvářím hudbu. Do budoucna bych chtěla rozšířit své 
znalosti o hudbě a doufám v to, že bych se naučila hrát na klavír.
U malování, črtání a kreslení určitě zůstanu i nadále a doufám že mi bude 
umožněn náhled za nové obzory. Věřím, že se naučím nové techniky
a vypiluji to, co již umím. 
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Jmenuji se Kristina Opálková, ale lidé často zaměňují mé křestní jméno
za variantu s tvrdým či dlouhým Y, proto se raději představuji jako Kiki. 
Maluji již od doby, co jsem byla ve školce, kde byste mě nejpravděpodobněji 
našli u stolku sedící nad papírem s pastelkami v ruce. Maluji ráda, ale ne tak 
často jak bych chtěla. Svou inspiraci hledám jak v reálném životě, tak 
brouzdáním po internetu. Studuji třetím rokem na Gymnáziu v České Lípě. 
Tam mě čeká ještě dalších 5 let, než budu maturovat. To je pro mne dostatek 
času na rozhodování o tom, co bude potom a o mé příští kariéře
a budoucnosti. Baví mě spousta věcí, v menší spoustě věcí vynikám,
a tak ve většině tvoří mé znalosti a talent zlatý střed a průměr. Ráda čtu 
knihy a poslouchám písničky. Hraji na klarinet a flétnu a ráda
s těmito nástroji vytvářím hudbu. Do budoucna bych chtěla rozšířit své 
znalosti o hudbě a doufám v to, že bych se naučila hrát na klavír.
U malování, črtání a kreslení určitě zůstanu i nadále a doufám že mi bude 
umožněn náhled za nové obzory. Věřím, že se naučím nové techniky
a vypiluji to, co již umím. 
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Děkuji za všechna ta léta, kdy jsem mohla být učitelkou těchto milých
a talentovaných studentek. Doufám, že jejich aktivní a s láskou a trpělivostí 
pojatá kreativní tvorba vytrvá i do dalších let. Věřím, že se budou věnovat 
výtvarné tvorbě i nadále a jejich výtvarný potenciál se jim ještě podaří dále 
zdokonalovat. Přeji děvčatům, ať jim jejich nasazení vydrží a ať umění 
přináší radost i do jejich budoucího života. 
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Jmenuji se Pavlína Kindlová a jsem letošní absoloventka hudebního
a výtvarného oboru. Je mi 14 let a od 6 let navštěvuju v ZUŠ hodiny zobcové 
flétny a výtvarky. Už odmala ráda kreslím a něco vytvářím. Ve volném čase 
ráda chodím ven s kamarády, poslouchám hudbu, čtu, fotím, jezdím
na výlety, sportuju a jako samouk hraju na klavír a ukulele. V zimě mě baví 
bruslení a lyžování a v létě ráda jezdím na kole a pennyboardu. Chodím
na gymnázium v České Lípě, kde jsem v tercii. Ještě nevím, jakou práci
bych v budoucnu chtěla dělat a zatím to nechávám na osudu. Teď bych 
chtěla dostudovat zbylých pět let gymnázia a po maturitě nejspíš zkusit 
přijímačky na vysokou školu. Doufám, že se vám naše výstava a koncert 
budou líbit.
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S Pavlínkou jsme do ZUŠ Doksy přišly téměř ve stejný okamžik v roce 2012. 
Do přípravky výtvarného i hudebního oboru tehdy nastoupila milá
a talentovaná šestiletá holčička. Společně jsme se věnovaly hře
na zobcovou flétnu a vyzkoušely i lesní roh. Dnes po osmi letech je
z Pavlínky krásná mladá slečna a vlastním uměleckým vkusem.
Je šikovnou sólistkou s širokým záběrem hudebních stylů i platným členem 
flétnového souboru!

Milá Pavlínko, vážím si Tvé pracovitosti a ochoty učit se stále všemu 
novému. Přeji Ti, aby hudba a umění vůbec zůstalo napořád ve tvém životě, 
jako jeho nedílná součást a prostor pro vyjádření vlastní kreativity
i veškerých emocí – smutku i radosti. 

jsem tam poznala. Na střední bych chtěla jít do Liberce na školu Kateřinky, 
obor návrhářství. Ale čas ještě ukáže, kam se dostanu.  



Foto-vzpomínky
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Milí absolventi, 

přála bych si, abyste na své studium v ZUŠ vzpomínali jako na období, 
kdy jste mohli kreativně tvořit, překonávat překážky, abyste dosáhli 
úspěchu, na období, kdy jste se radovali ze své práce a z uznání, 
kterého se vám za ni dostávalo, na období, kdy jste nabírali zkušenosti 
při své prezentaci na veřejnosti a museli jste při tom mnohdy 
překonávat sami sebe, abyste vystoupili ze své ulity nejistoty a trémy.

Naše škola bude pro vás vždy otevřená. Věřím, že se k nám budete 
vracet nejen za svými učiteli, spolužáky, ale také jako hosté našich akcí 
a jednou třeba i jako rodiče našich budoucích žáků. 

Hana Jungmanová, ředitelka ZUŠ

Vážené absolventky, Vážení absolventi,

přeji vám, aby umění ať již hudební, výtvarné, či dramatické zůstalo 
navždy ve vašich srdcích a stalo se součástí životů vašich i vašich dětí. 
Umění nás kultivuje, protože obrušuje naši duši a povznáší ji k lásce, 
kterou pak můžeme dávat sobě navzájem a činit tak svět krásnější. 
Vznikají tak ta největší a nejkrásnější díla, která nejsou nikdy 
zapomenuta. A je úplně jedno, v které době vznikla. Nesou-li v sobě 
poselství lásky a umu, stávají se nadčasovými. Přeji vám, abyste
v umění nalézali sílu i klid, radost i útěchu. 

Gratuluji vám, že jste často i nelehkou cestou došli až sem, k prvnímu 
vrcholnému bodu svého uměleckého vzdělání. Určitě to nebyla cesta 
jednoduchá, nezřídka vás trápily pochybnosti, zda jdete tou správnou 
cestou. Vytrvali jste a došli jste až sem, a já bych si proto moc přála, 
aby to byl první, ale nikoli poslední stupínek, na který jste vystoupili 
vedeni láskou k umění. 

Nechť jste šťastni a svou tvorbu činíte šťastnými i nás ostatní.

S úctou

Eva Burešová, starostka města Doksy


