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bicí
Co tě vedlo k tomu, že jsi začal chodit do ZUŠ na „hudebku“?
Začal jsem chodit do ZUŠ, protože i moje starší sestra hraje na hudební nástroj.
Hudba se mi vždy líbila, zvláště pak mě zaujala hra na bicí nástroje.

Jak si představuješ sám sebe za 10, 20… let?
Sám sebe si za 10 let představuji jako zemědělce s několika málo hektary půdy,
kterou bych obdělával a ve volném čase hrál s kapelou po zábavách.

Hudba je opravdu pestrý svět – jaký hudební styl je Tobě nejbližší?
Pokud bych si měl vybrat jeden z hudebních žánrů, tak bych si vybral Rock.

Co bys dnes vzkázal někomu, kdo přemýšlí, zda se do ZUŠ přihlásit?
Myslím si, že za zkoušku to určitě stojí, ale člověk musí být ochoten obětovat
tomu dostatek času.

učitel Antonín Kropáček:
S Petrem mám tu čest spolupracovat již druhým rokem. Je to již zkušený
bubeník se silným úderem, který je slyšet. Nehrozí, že by ho někdo
přeslechl, ale to neznamená, že by do toho jen bušil jak hluchý do vrat.
Petr umí doprovodit i flétnový soubor. Do života bych mu přál, aby ho
hraní na bicí stále bavilo a naplňovalo, ať už to bude na profesionální
úrovni či jen pro zábavu. doufám že se spolu potkám někde v zákulisí
před koncertem jeho kapely.

housle
Co tě vedlo k tomu, že jsi začal chodit do ZUŠ na „hudebku“?
Hrát na housle jsem viděl a slyšel asi ve čtyřech letech v libereckém divadle. Moc
se mi to líbilo a stále jsem o nich přemýšlel. Jednou táta přišel domů a zeptal se,
co bych chtěl k narozeninám. Bylo mi pět let a já si místo hraček přál první housle
a dostal jsem je. Byly to malé čtvrťové housličky. Teď už mám celé.

Jak si představuješ sám sebe za 10, 20… let?
Představuju si, že budu ještě studovat hudební školu, hru na housle. Pak bych chtěl
hrát na housle sólově, nebo s nějakým orchestrem.
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Hudba je opravdu pestrý svět – jaký hudební styl je Tobě nejbližší?
Mám rád klasickou hudbu. Líbí se mi ale i jazz, filmová a moderní hudba. Taky si
někdy vymýšlím svoje skladby.

„Prkna co znamenají svět“, co je to podle Tebe? Cítíš to také tak?
I když mám někdy trému, rád hraji na pódiu před publikem. Potlesk diváků je
opravdu skvělá a velká odměna za práci a cvičení, které není vždycky lehké.

Co bys dnes vzkázal někomu, kdo přemýšlí, zda se do ZUŠ přihlásit?
Vzkázal bych, ať si vybere obor, který se mu líbí. Určitě bude mít kromě práce,
(protože cvičit se musí) spoustu zážitků a zábavy s novými kamarády.

učitelka Pavla Karešová:
Přestavuji Vám absolventa oboru Hra na housle - Matyáše Jelínka.
Matyáš se do Doks přistěhoval z Liberce, kde začal své první houslové
krůčky. Do mé třídy nastoupil do třetího ročníku a od první hodiny bylo
jasné, že tady máme novou, nepřehlédnutelnou osobnost. Rychle se
zapojil do všeho dění v ZUŠce, do souborové hry a komoráčku. S velkým
tempem a nadšením dohnal své starší spolužáky. Maty je
temperamentní muzikant, který nevynechá žádnou výzvu - koncerty,
soutěže, ZUŠ Open, rodinné koncerty, recitály a vystoupení s houslovou
skupinou Fidula. Na zkouškách i akcích je vždycky veselý, kamarádský,
výborný týmový parťák, na kterého se můžou ostatní spolehnout.
Hudba je jeho velkou láskou a ve studiu by chtěl pokračovat na některé
hudební škole, konzervatoři. Přeji mu mnoho štěstí, trpělivosti a sil,
protože cesta to není lehká. Věřím, že o Matyášovi, jako muzikantovi
určitě v budoucnu uslyšíme.

zobcová flétna
Co tě vedlo k tomu, že jsi začal chodit do ZUŠ na „hudebku“?
K tomu, abych začal chodit do ZUŠ, mě vedlo to, že jsem chtěl nějaký koníček.
Nevěděl jsem co, a tak jsem si řekl, že zkusím začít hrát na hudební nástroj.

Jak si představuješ sám sebe za 10, 20… let?
Za dobu 10 nebo více let nemám tušení, jak bude vše vypadat. A upřímně nad tím
ani moc nepřemýšlím. Radši přemýšlím nad tím, co bude v blízké době. Také si
myslím, že se může vše změnit a vypadat úplně jinak, než si dnes myslíme.
Kdybych se rozhodl hrát na nějaký hudební nástroj a měl k tomu přístup a vášeň
tak bych si místo pro hudbu udělal.
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Hudba je opravdu pestrý svět – jaký hudební styl je Tobě nejbližší?
Nejbližší hudební styl je pro mě nejspíše klasická hudba.

Co bys dnes vzkázal někomu, kdo přemýšlí, zda se do ZUŠ přihlásit?
Rozhodně bych doporučil někomu, kdo přemýšlí nad přihlášením do ZUŠ, zvážit
to. Myslím si, že je lepší rozhodnout se, jestli to bude dělat dlouho a bude tomu
věnovat čas a neskončí za 1 rok. Také to, že i když se někdy nedaří, tak v hudbě se
dá vždy zlepšit a vždy se dá dosáhnout svých cílů. Když už to jednoho baví a chce
něčeho dosáhnout, tak by si za tím měl jít.

učitelka Hana Jungmanová:

Šimon přišel do ZUŠ Doksy stejně, jako já na začátku školního roku
2012/13, jako pětiletý nadšený a šikovný malý muzikant. Práce s ním
mne vždy bavila a nadále baví, přestože jsme překonávali i řadu
překážek. Šimon je spolehlivým týmovým hráčem, i sólistou, nebrání se
účasti na různých akcích, projektech a byl úspěšný i na uměleckých
soutěžích. Nebojí se poznávat různé hudební žánry (od baroka až
po jazz) a skladby, které mu přirostou k srdci, dokáže přednést
s neuvěřitelným zápalem. Ať už se v budoucnu rozhodne věnovat hře
na flétnu více či méně, věřím, že k hudbě jako takové bude mít vždy
blízko. Milý Šimone, říkáš, že nyní nepřemýšlíš nad svou budoucností.
Já jsem přesvědčena, že v tom, co je důležité už jasno máš, a proto, ať
už se později rozhodneš pro jakoukoliv cestu, jistě si vybereš správně
a budeš šťastný! Ze srdce Ti to přeji!

zobcová flétna
Co tě vedlo k tomu, že jsi začala chodit do ZUŠ na „hudebku“?
Chtěla jsem se naučit něco nového, flétna se mi líbila a přišla mi snadná
na přemisťování, hra na flétnu se tak zdála jako ideální.

Jak si představuješ sama sebe za 10, 20… let?
Ještě nevím, kde budu za 10 let, to se asi ukáže časem, ale na flétnu si určitě ráda
zahraju.

Hudba je opravdu pestrý svět – jaký hudební styl je Tobě nejbližší?
Asi punkrock, i přes fakt, že to moc nejde dohromady s flétnou.
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Co bys dnes vzkázala někomu, kdo přemýšlí, zda se do ZUŠ přihlásit?
Zkuste to, umění tvořit nebo zahrát si nejen pro radost se vám určitě bude hodit.

učitelka Hana Jungmanová:

Alenka nastoupila do mé třídy v osmi letech s pevným rozhodnutím
naplno se věnovat zvolenému nástroji. Vždy patřila mezi nejpilnější
studenty a v kombinaci s velkým hudebním talentem má ty nejlepší
předpoklady k dosažení každého cíle, který si vytyčí. Alenka je velkou
oporou při hře v souboru, a s jistotou se na ni mohu obrátit i při různých
akcích, vystoupeních a projektech. Během sedmi let nastudovala velmi
širokou škálu repertoáru všech žánrů, které se dají na flény
(od sopraninové po basovou) vůbec zahrát. Pro Alenku je každá nová
překážka výzvou, která ji posouvá dopředu.
Milá Alenko, je mi ctí provázet tě Tvou hudební cestou. Přeji Ti ať
všechny další cíle, překážky a výzvy, které Tě čekají, vedou nejen
k vítězstvím, ale také ke štěstí!

klavír
Co tě vedlo k tomu, že jsi začal chodit do ZUŠ na „hudebku“?
Hrál jsem asi rok nebo dva na kytaru a měli jsme doma klavír. Bavilo mě na něj
hrát, tak jsem začal chodit na klavír.

Jak si představuješ sám sebe za 10, 20… let?
Nejspíš se nechci živit hraním na klavír. Chtěl bych být právníkem, manažerem
nebo podnikatelem, něco takového. Určitě ale nepřestanu hrát na klavír, hlavně
skladby, které se mi líbí.

Hudba je opravdu pestrý svět – jaký hudební styl je Tobě nejbližší?
Poznal jsem různá stylová období,ale ze všeho mám nejraději moderní hudbu.

Co bys dnes vzkázal někomu, kdo přemýšlí, zda se do ZUŠ přihlásit?
Pokud tě to baví, tak to určitě zkus. Ale pokud tě to přestane bavit a nebudeš
cvičit, tak se nikam neposuneš. Jestli chceš hrát, tak tě to musí prostě bavit a
musíš tomu dávat dostatek času.
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učitelka Kristina Suske:

Dovolte mi představit absolventa z mé klavírní třídy Matyáše Sochora.
Již od prvních okamžiků, kdy jsme spolu začali výuku na klavír, jsem
poznala jeho talent, sledovala jeho nadšení a elán. Ke studiu přistupoval
s velkým zájmem a zodpovědně se připravoval. Vždy jsem se těšila, že
zas Maty přijde na hodinu. Jeho otázky směřovaly většinou k věci, ale
zbýval čas i na přátelské popovídání. Matymu klavír doslova přirostl
k srdci. Jsem velmi ráda, že jsem mohla být nápomocna při rozvoji jeho
klavírní hry a vytvořit tak základ pro další zdokonalování. Jsem
přesvědčená, že klavír mu bude vždy dobrým společníkem, s nímž bude
sdílet radostné i ty méně příjemné chvilky.
Přeji Matymu v životě hodně štěstí, úspěchu v dalším studiu a budoucím
povolání.
Děkuji za všechny ty hezké hodiny, které jsme spolu strávili u klavíru,
budu na ně moc ráda vzpomínat. Přeji hodně radosti z hudby.

dramatická tvorba

učitelka Gabriela Bártová:
Luboš na LDO chodí od útlého věku a patří mezi nejstarší. Ve skupině se
cítí dobře a ke své roli se snaží přispět svou kreativitou. Je poněkud
zdrženlivější, ale dívčí převaha ho vždy přesvědčí o aktivitě při hrách.
Pokud se Luboš chce do budoucna věnovat herectví, přeji mu mnoho sil
pevné nervy, silnou paměť, zodpovědnost a úspěch. A jak říká Jan
Werich „Jestliže neumíš, naučíme, jestliže nemůžeš, pomůžeme ti,
jestliže nechceš, nepotřebujeme tě.“
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dramatická tvorba
Co tě vedlo k tomu, že jsi začala chodit do ZUŠ na „dramaťák“?
Na dramaťák jsem začala chodit, protože jsem viděla vystoupení ostatních dětí,
a taky proto, abych se nebála mluvit a projevovat se před lidmi.

Jak si představuješ sama sebe za 10, 20… let?
Chtěla bych cestovat a pracovat s lidmi.

LDO – Filmová, nebo divadelní role? Čemu bys dal přednost?
Přednost bych dala divadelní roli.

„Prkna co znamenají svět“, co je to podle Tebe? Cítíš to také tak?
Pro herce, kterého baví hraní může jeviště znamenat celý svět.

Co bys dnes vzkázala někomu, kdo přemýšlí, zda se do ZUŠ přihlásit?
Jestli se chce naučit mluvit, anebo se naučit nebát se mluvit a veřejně vystupovat,
ať se do LDO přihlásí.

učitelka Gabriela Bártová:
Pro naši skupinku LDO je Terezka velkým bonusem. Výuku bere
naprosto vážně a je vždy pečlivě připravená. Zapojuje se velmi aktivně
a často přispívá i vlastním názorem a zkušenostmi. Na Terezku je vždy
spolehnutí a bývá velkou oporou ostatním žákům. Je z ní cítit nadšení,
ochota, hravost a smysl pro kreativitu. V době distanční výuky je vždy
velkou oporou nejen pro svou mladší sestru, ale i pro mě samotnou.
Úkoly má vždy pečlivě vypracované a mezi prvními odevzdané.
Do budoucna chce Terezka procestovat svět a pracovat s lidmi. Myslím
si, že základ má velmi dobrý a těším se, až se půjdu někdy podívat
na její představení.
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výtvarná tvorba
Co tě vedlo k tomu, že jsi začala chodit do ZUŠ na „výtvarku“?
Od malička ráda kreslím. Také jsem se chtěla naučit malovat a vyzkoušet různé
techniky.

Jak si představuješ sama sebe za 10, 20… let?
Chtěla bych se dále věnovat malování a studovat něco v tomto směru a využít to
ke své budoucí práci. Láká mě grafický design.

Výtvarné vyjádření může mít mnoho podob –jaká technika je Tobě nejbližší?
Ráda kreslím pastelkami a maluji akvarelovými barvami. Chtěla bych se
naučit lépe kreslit postavu a také malovat postavu v pohybu

Co bys dnes vzkázala někomu, kdo přemýšlí, zda se do ZUŠ přihlásit?
Poradila bych všem, ať to zkusí. Naučí se zde spoustu nových technik. Možná je to
nadchne a inspiruje k jejich budoucímu povolání.

výtvarná tvorba
Co tě vedlo k tomu, že jsi začala chodit do ZUŠ na „výtvarku“?
Od školky mě baví malovat a tvořit. Už paní učitelka ve školce řekla mojí mamce,
že jsem šikovná (nebo nějak tak to bylo). Bavilo mě malovat ve škole i doma,
a proto jsem se přihlásila do ZUŠ.

Jak si představuješ sama sebe za 10, 20… let?
Myslím si, že budu pokračovat v malování. Chtěla bych také cestovat. Nejvíc ze
všeho bych se chtěla podívat do Ameriky.

Výtvarné vyjádření může mít mnoho podob –jaká technika je Tobě nejbližší?
Nejvíc mě baví malovat akrylovými nebo anilinovými barvami. Moc ještě neumím
malovat zvířata, v tom bych se ještě chtěla zlepšovat.

Co bys dnes vzkázala někomu, kdo přemýšlí, zda se do ZUŠ přihlásit?
Řekla bych mu, ať to zkusí a dělá to, co ho baví a naplňuje. Získá tam nové
kamarády a naučí se spoustu nových zajímavých věcí.
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učitelka Mgr. Petra Šolcová:

Eliška Kovářová je ze Srní u České Lípy. Její výtvarný talent jsem
objevila na základní škole v Jestřebí, kde jsem jí učila výtvarnou
výchovu. Jsem ráda, že dala na mou radu a rozhodla se studovat
výtvarný obor na naší základní umělecké škole.
Nela Šponiarová bydlí v Dubé, kde jsme se potkávali na různých
výtvarných dílničkách pro děti a jelikož jí tvoření bavilo, stala se mou
žákyní.
Děkuji, že jsem mohla být učitelkou těchto milýcha talentovaných
studentek. Přeji děvčatům, ať se jim jejich výtvarný talent ještě dále
daří zdokonalovat a umění přináší radost i do jejich budoucího života.

ABSOLVENTSKÝ REPERTOÁR
Šimon Novák – zobcová flétna
Brian Bonsor: Serenata
Johann Christian Schickhardt: Sonáta C Dur (Largo, Allegro)

Petr Červ - bicí
G. Bomhof: Jolly Joker
N. Rohwer: African Dance (bicí soubor)

Alena Sanitrníková – zobcová flétna
Geoffry Russell – Smith: Blue For a Girl
Graun: Sonáta C Dur (Adagio, Allegro)
Scott Joplin: Ragtime Javorového listu

Luboš Mařík – dramatická tvorba
Oldřich Syrovátka: Jak ruce nechtěly pracovat
Alois Mikula: O měsíci a velblouďátku

Matyáš Sochor - klavír
Jan Ladislav Dusík: Canzonetta
Izak Berkovič: Preludium D dur
Radim Linhart: Another day in paradise
filmová hudba: Avatar

Tereza Schererová – dramatická tvorba
Lumír Kubátko: Jeníček a Mařenka
(spolupráce Alexandra Schererová)

Matyáš Jelínek - housle
Oskar Rieding: Concertino in Hungarian Style
a moll (Andante sostenuto, Allegro moderato)
Joachim Johow: Irská káva (pro dvoje housle)

Společná skladba absolventů
Edvard Grieg: Peer Gynt - Ranní nálada

Klavírní spolupráce: Kristina Suske

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

Milé absolventky, milí absolventi,

Zakončujete cyklus studia ve velmi neobvyklé době, která přináší spoustu nesnází.
Jsem ráda, že jste překážku v podobě distanční výuky přijali jako výzvu, se kterou je třeba
se poprat, a nevzdali jste úspěšné absolvování svého oboru. Možná je to jedna z důležitých
zkušeností, kterou si ze studia v ZUŠ v této době odnesete, protože bez notné dávky
kreativity, schopnosti improvizovat a přicházet s novými nápady byste vy a vaši vyučující
jistě nedošli v těchto náročných podmínkách k úspěšnému cíli.
Naše škola bude pro vás vždy otevřená! Věřím, že se k nám budete vracet nejen za svými
učiteli či spolužáky, ale také jako hosté našich akcí a jednou třeba i jako rodiče naších
budoucích žáků.

Hana Jungmanová, ředitelka ZUŠ

