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1. Charakteristika školy  
 
1.1 Základní údaje 

  
 

Název a sídlo školy:  Základní umělecká škola Jirkov 

    Chomutovská 267 

    431 11 JIRKOV 

Právní forma školy:  příspěvková organizace 

 

 

Zřizovatel:   Město Jirkov 

    nám. E. Beneše 

    431 11 JIRKOV 

    okres Chomutov 

Právní forma:  obec  

IČO:    00 261 904 

 

 

Jméno ředitele školy: Milena Sailerová     

IČO:    47 795 824 

Kontakty:   tel.:  474/65 40 77 

    fax.: 474/65 40 77 

    e-mail: zusjirkov@centrum.cz 

 

Datum zřízení školy:   1.1.1994   

 

Datum zařazení do sítě škol: 1.9.1996   

 

Datum poslední aktualizace v síti škol:  20.04.2009  

 

Kapacita školy:  820 žáků 

 

 



1.2 Profil školy  
Hlavním posláním Základní umělecké školy v Jirkově je poskytovat základy vzdělání 

v jednotlivých uměleckých oborech jako přípravu pro studium na středních školách 

uměleckého zaměření a na konzervatoři, připravuje též žáky pro studium na vysokých školách 

uměleckého směru. 

Zájemcům o studium na naší škole můžeme nabídnout výuku ve všech čtyřech 

oborech, tedy hudebním, výtvarném, tanečním i literárně-dramatickém. 

Tento typ škol navštěvují žáci ve věku 5 až 18 let, ovšem dle zájmu a potřeby může 

být otevřeno i studium pro dospělé. Na naší škole je právě toto trend posledních let. 

Výuka probíhá formou individuálního, skupinového nebo kolektivního vyučování, studium v 

jednotlivých oborech je rozděleno na přípravné studium, základní studium I.st. a II. st., a 

studium pro dospělé. Od 1.9.2013 vyučuje ZUŠ Jirkov podle Školního vzdělávacího 

programu (ŠVP). 

 Výuka  probíhá v odpoledních hodinách v době od 12:00  do 20:00 hodin. 

K podpoře růstu talentovaných žáků a jejich motivaci k další práci, k výměně zkušeností a 

porovnávání výsledků studia jsou každoročně pořádány soutěže a přehlídky žáků v 

jednotlivých učebních oborech. Konají se v pravidelných cyklech určených MŠMT ČR v 

organizačním řádu soutěží. 

Naším cílem je poskytovat umělecké vzdělání na vysoké profesionální úrovni, 

k čemuž máme dostatek kvalifikovaných učitelů, vhodné prostory i technické zázemí. 

  

 
 

1.3  Popis školy 
Budova, ve které sídlí ZUŠ Jirkov, byla postavena v roce 1905. Od svého postavení slouží 

jako škola, nejprve základní a od roku 1991 slouží školství uměleckému. Jedná se o 

třípodlažní budovu a tělocvičnu, škola má i vlastní výměníkovou stanici.  

Roce 1961 byla provedena přístavba křídla s počtem 6 tříd. Pro potřeby umělecké 

školy byla tělocvična v roce 1996 přestavěna na koncertní sál. 

 

 



2.  Přehled učebních plánů  
 

Od 1.9.2013 vyučuje ZUŠ Jirkov podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsah učiva 

je možno upravit tak, aby byla respektována osobitá tvořivost učitele, aby vznikl prostor pro 

individuální přístup k žákům a aby učební plány mohly být obohacovány o nové poznatky 

daného oboru. 

 

Výuka probíhá v odpoledních hodinách a studium v jednotlivých oborech je rozděleno 

takto: 

 přípravné studium        -       pro žáky od 5 – 7 let 

 základní  I. stupeň         -       pro žáky od 7 let 

 základní II. stupeň         -       pro žáky od 14 let 

 rozšířené studium         -       pro mimořádně talentované žáky 

 studium dospělých       -       pro studenty VŠ a  pracující 

 

 

 

 

3.  Údaje o zaměstnancích školy 

3.1 Celkový  přehled  o  pedagogických  pracovnících ZUŠ  

                             ve školním roce 2018/2019 
 
počet učitelů celkem/přepočt. : 38/21, 777 z toho odborně nekvalif./přep. : 4/1,00 
        
počet učitelů HO/přep. : 31/17,014 z toho odborně nekvalif./přep.   : 4/1,00 

počet učitelů OO/přep. : 7/4,763 z toho odborně nekvalif./přep.   : 0/0,00 

 

 

 



3.2 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
2018/2019 

 
UČITEL - JMÉNO NÁZEV AKCE TERMÍN 
Jitka Bartoňová, Karla 
Babjáková, Štěpán Bílek, 
Fazekašová Denisa, Miroslav 
Hefner, Jana Hisemová, Šárka 
Hromádková, Hana Malá, 
Veronika Musilová, Romana 
Pešornová, Miroslava Raková, 
Jarmila Řeháková, Milena 
Sailerová, Zhanna Shepeleva, 
Martina Slámová, Hana 
Šimková, Iva Šimková, Ivana 
Švejkarová, Michaela 
Třeštíková, Dana Vajcová, 
Pavel Valvoda, Jan Valenta 

Školení 1. pomoci 30. 8. 2018 
ZUŠ Jirkov 

Jana Hisemová 
Martina Slámová 

Seminář pro krajské porotce soutěže 
EKN  – akreditovaný seminář pořádaný 
NIDV Praha 

14. 9. 2019 
Praha 

Štěpán Bílek Sedm návyků vysoce efektivních lidí – 
seminář pro pedagogy 

27. 9. 2018 
Kadaň 

Kateřina Jechová Dramatická výchova s hudbou – 
podpořeno DAMU 

20. 10. 2018 
Prachatice 

Zhanna Shepeleva Základní atributy klavírní hry (aneb na 
co všechno by měl klavírista myslet, než 
se dotkne kláves) 
akreditace MŠMT – 29479/2016 

10. 11. 2018 
Konzervatoř Teplice 

Jarmila Řeháková Rozbor kritérií ve vzdělání z pohledu 
ČŠI - seminář 

20. 11. 2018 
Chomutov 

Jitka Bartoňová Seminář pro pedagogy ZUŠ v oblasti 
souborové hry na zobcovou flétnu – 
akreditace MŠMT pod číslem: MSMT-
22414/2017 – 1 - 881 

12. 1. 2019 
Praha 

Milena Sailerová, Ivana 
Švejkarová, Šárka 
Hromádková, Miroslava 
Raková, Martina Slámová, 
Jarmila Řeháková, Michaela 
Třeštíková 

Školení k používání šablon - Šablony 
pro ZUŠ 

25. 1. 2019 
ZUŠ Jirkov 

Michaela Třeštíková Využití nových metod a forem ve výuce 
v pěveckém oddělení hudebního oboru 
na ZUŠ, MSMT-958/2018-1-111, ZUŠ 
Evy Randové 

12. 2. 2019 
Ústí nad Labem 

Luboš Hána 
Marie Hánová 
 

Hudební výchova pro 3. tisíciletí: 
didaktická konference – akreditace 
MŠMT, Pedagogická fakulta UJEP 

5. – 6. 4. 2019 
Ústí nad Labem 



Zhanna Shepeleva Specifikace interpretace klavírní tvorby 
v klacisismu se zaměřením na sonáty J. 
Haydna a jiných autorů – prof. Ivan 
Klánský 
Akreditace MŠMT pod číslem: MSMT-
29479/201 

18. 5. 2019 
Teplice 

Pavol Kubošek Akordeonová akademie, lektor Franck 
Angelis (Francie) – Pražská konzervatoř 

8. 6. 2019 
Praha 

Jarmila Řeháková Syndrom vyhoření a techniky zvládání 
stresu - seminář 

10. 6. 2019 
Chomutov 

Martina Slámová Třeboňská letní setkávání – hudební 
akordeonové kurzy 

13. 8. – 18. 8. 2019 

Luboš Hána 
Marie Hánová 

Letní dílny hudební výchovy, Mělník 17. 8. – 24. 8.2019 

Kateřina Jendrísková Konzervatoř Teplice – populární zpěv denní šestileté 
studium 

Markéta Malčeková Konzervatoř Teplice – populární zpěv denní šestileté 
studium 

Kateřina Gottwaldová Konzervatoř Teplice – hra na housle denní šestileté 
studium 

Sabina Snížková Konzervatoř Teplice – hra na příčnou 
flétnu 

denní šestileté 
studium 

Matěj Holeček Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka – 
hra na bicí nástroje 

denní studium 

Kateřina Škardová HAMU Praha – hra na klarinet 
 

denní studium 

Miroslava Raková 
 

JAMU Brno – Metodické centrum: 
Praktická aplikace moderních 
studijních materiálů a učebních 
pomůcek ve výuce klavírní hry 

3. ročník  

Marie Hánová Doktorandské studium na KHV PF 
UJEP – celoživotní vzdělávání   

 

 
 
 
 
3.3 Změny ve stavu zaměstnanců 
 
Ve školním roce 2018/2019 ukončili pracovní poměr v ZUŠ Jirkov – Pavel Zmátlo, Stanislav 
Čermák, Pavla Kostková. 
Nově nastoupili – Sabina Snížková, Kateřina Jendrísková, Kateřina Gottwaldová, Libuše 
Kulíšková, Pavel Weinelt, Edita Bakrlík, Markéta Malčeková. 
 
 
 
 



4. Údaje o žácích 

4.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

POLOLETNÍ  KLASIFIKACE  PODLE  OBOR Ů  
 

1.pololetí – 2018/2019 
 

 hudební  výtvarný taneční LDO Celkem: 
Počet žáků: 354 144 132 33 663 
      z toho přípravka: 24 21 14 1 60 
z toho dospělí: 48 0 0 0 48 
      Prospěl s vyznamen.: 309 123 117 31 580 
Prospěl: 17 0 0 1 18 
Neprospěl: 0 0 0 0 0 
Neklasifikováno: 28 21 15 1 65 
Klasifikováno: 326 123 117 32 598 
       

 
 
 
 
 
 

POLOLETNÍ  KLASIFIKACE  PODLE  OBOR Ů  
 

2.pololetí - 2018/2019 
 

 hudební  výtvarný taneční LDO Celkem: 
Počet žáků: 340 135 111 31 617 
      z toho přípravka: 29 20 13 0 62 
z toho dospělí: 46 0 0 0 46 
      Prospěl s vyznamen.: 298 115 96 31 540 
Prospěl: 13 0 2 0 15 
Neprospěl: 0 0 0 0 0 
Neklasifikováno: 29 20 13 0 62 
Klasifikováno: 311 115 98 31 555 
      
Absolventi 2018/19 29 8 3 1 41 

 
 

 
 



4.2  Údaje  o přijímacím řízení 
 

Zápis nových žáků proběhl v týdnu od 28.5.- 31.5.2019. Každoročně mu předchází 

veřejná prezentace školy, tentokráte proběhla v areálu školy, v pondělí 27.5.2019. Během 

roku žáci naší školy pravidelně na veřejnosti vystupují, takže veřejnost si o kvalitě a 

možnostech školy může snadno udělat vlastní obrázek. 

Dalším způsobem získávání nových žáků jsou průzkumy hudebnosti v mateřských 

školách. Učitelé hudebního oboru každoročně navštěvují nejenom MŠ v Jirkově, ale 

průzkumy hudebnosti provádějí  i v  MŠ v těsné blízkosti Jirkova (Červený Hrádek, Vysoká 

Pec). Nově přijatí žáci byli zařazováni jak do přípravných oddělení, tak i do dalších ročníků. 

Zájemci vykonali talentovou zkoušku, při které bylo posuzováno jejich intonační a především 

rytmické cítění. Byli hodnoceni bodovou stupnicí 1 – 10 bodů, přičemž 10 bodů bylo nejvíc. 

Přijímáni byli podle počtu volných míst  v konkrétním oddělení, v závislosti na počtu 

získaných bodů. Identifikační čísla žáků, kteří byli přijati, byla uveřejněna na webových 

stránkách školy. Zájemci o studium byli o tomto faktu předem upozorněni při zápisu na 

informačním lístku, který byl součástí přihlášky. 

 
Zápisu dětí do ZUŠ předchází: 

- průzkumy hudebnosti v MŠ a ZŠ 

- průzkumy hudebnosti přímo v ZUŠ 

- plakáty na plakátovacích plochách ve škole a ve městě 

- oznámení v místním, popř. okresním tisku 

- výchovné koncerty ( formou pohádky ) 

- den otevřených dveří s prohlídkou všech 

oborů a ukázkou jejich práce 

- prezentace školy na veřejnosti –  v areálu školy, popř. na jiných veřejných 

místech 

 

V oficiálním termínu zápisu  se přihlásilo ke studiu cca 150 nových žáků.  

 

 

 

 



4.3 Absolventi  školy  2018/2019 
 

UČITEL - HO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK Studijní zaměření 

Babjáková K. Gargošová Martina 7. klavír 
 Gobbi Šimon 7. klavír 
 Kužminská Jana 7. klavír 
 Urbánková Julie 7. klavír 
Bartoňová J. Matějková Nicol 7. zobcová flétna 
 Ivanova Maria Simeonova   IV./SPD klavír 
Hefner M. Prokop Martin 7. kytara 

Hisemová J. Zetek Ondřej 7. klávesy 

 Marková Nela Maria IV. klávesy 

Holeček M. Berkovec Petr 7. bicí 
Jendrísková K. Kubát Ondřej 7. zpěv 

Liebig V. Matocha Martin 7.  klarinet 

 Fesslová Nathalia 7. saxofon 

 Weiglová Martina IV. saxofon 

 Šmejkal Vladislav IV./SPD saxofon 

Malá H. Kuchařová Leontýna 7. klavír 

Raková M. Babjáková Nela 7. klavír 

 Olivíková Anna 7. klavír 
Shepeleva Z. Steckerová Alice 7. klavír 
Slámová M. Kohout Daniel 7. klávesy 
Šimková I. Brziak Štěpán IV. lesní roh 
Šobáň V. Váňová Viktorie 7. housle 
 Strejcová Markéta 7. basová kytara 
 Dušková Hana IV./SPD housle 
Třeštíková M. Kösztnerová Denisa Maria 7. zpěv 
 Zmrhalová Kristýna 7. zpěv 

Vajcová D. Petřík Vít IV. trubka 
Valvoda P. Kárová Hana 7. klavír 
Weinelt Pavel Dundr Radek IV. bicí 
    
HO –  29   žáků I.st. – 21  žáků II.st. – 5 žáků SPD – 3 žáci 

 
 
 
 



UČITEL - VO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK Studijní zaměření  
Hromádková Š. Pláteník Lukáš 7. Výtvarný obor 
 Voráček Daniel 7. Výtvarný obor 
 Kricnerová Aneta 

Vladana 
7. Výtvarný obor 

 Prandlová Natálie 7. Výtvarný obor 
 Krouparová Andrea IV. Výtvarný obor 
 Leitgebová Marie IV. Výtvarný obor 
Švejkarová I. Sekaninová Emma 7. Výtvarný obor 

 Tenglová Tereza 7. Výtvarný obor 
VO –  8 žáků  I.st. –   6 žáků II.st. – 2 žáci SPD – 0  žáků 

 
 

UČITEL - LDO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK Studijní zaměření 
Fazekašová D. Charvátová Lucie 7. Dramatická tvorba 

    
LDO –  1 žák  I.st. –   1 žák II.st. – 0 žáků SPD – 0  žáků 

 
  

UČITEL - TO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK Studijní zaměření 

Šimková H. Kárová Hana 7. Současný tanec 
 Sečkářová Františka 7.  
 Steckerová Alice 7.  
    
TO –  3 žáci I.st. – 3 žáci II.st. – 0 žáků SPD – 0  žáků 

 

 

4.4 Soutěže 

Hudební obor 2018/2019 
Okresní kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů v ZUŠ 
Chomutov 
Saxofonové kvarteto – Nicol Matějková, 
Adéla Dobešová, Vít Novák, Jan Řezníček  

1. místo s postupem do krajského kola 

Dechové trio Gold in Black – Martin 
Matocha, Nicol Matějková, Lucie Skalníková 

1. místo s postupem do krajského kola 

Klarinetové trio – Elen Filípková, Adam 
Rohusch, Filip Rohusch 

Čestné uznání 

 

Okresní kolo soutěžní přehlídky ve sborovém zpěvu v ZUŠ Žatec 



Pěvecký sbor Světlušky 1. místo s postupem do krajského kola 
 

Okresní kolo ve hře na elektronické kláves. nástroje v ZUŠ Jirkov 
Tobiáš Kuchař 1. místo s postupem do krajského kola 
Vladyka Vojtěch 1. místo s postupem do krajského kola 
Musilová Tereza 1. místo s postupem do krajského kola 
Bartošová Barbora 1. místo s postupem do krajského kola 
Matocha Martin 1. místo s postupem do krajského kola 

Kolínský Lukáš Jan 1. místo  
 
Krajské kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů v ZUŠ 
Litom ěřice 
Saxofonové kvarteto - Nicol Matějková, 
Adéla Dobešová, Vít Novák, Jan Řezníček 

1. místo s postupem do celostátního kola 

Dechové trio Gold in Black - Martin 
Matocha, Nicol Matějková, Lucie Skalníková 

2. místo 

 

Krajské kolo soutěžní přehlídky ve sborovém zpěvu v ZUŠ Žatec 
Pěvecký sbor Světlušky 2. místo  
 

Krajské kolo ve hře na elektronické klávesové nástroje v ZUŠ 
Jirkov  
Tobiáš Kuchař 1. místo s postupem do celostátního kola 

Musilová Tereza 1. místo s postupem do celostátního kola 
Bartošová Barbora 1. místo  
Matocha Martin 2. místo  
Vladyka Vojtěch 2. místo  
 
Krajské kolo ve hře na akordeon v ZUŠ Štětí 
Klatovská Veronika 1. místo s postupem do celostátního kola 

 
Celostátní kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů 
v ZUŠ Liberec 
Saxofonové kvarteto – Nicol Matějková, 
Adéla Dobešová, Vít Novák, Jan Řezníček 

2. místo 

 
Celostátní kolo ve hře na elektronické klávesové nástroje v ZUŠ 
Krom ěříž 
Tobiáš Kuchař 2. místo 
Musilová Tereza 3. místo 
 



Celostátní kolo ve hře na akordeon v ZUŠ Plzeň 
Klatovská Veronika 2. místo 
 
Myslivecké slavnosti sv.Eustacha 2019 – celostátní trubačská soutěž 
Křivoklát  
Veronika Zachová laureát soutěže 
 
Parforsní kňour 2019 – trubačská soutěž Lučiny 
Veronika Zachová 1. místo 
Trubačský soubor AVE – Veronika 
Zachová, Adéla Bogárová, Eliška Stránská 

2. místo 

 
Mladý truba č 2019 – trubačská soutěž Lysá nad Labem 
Trubačský soubor AVE – Veronika 
Zachová, Adéla Bogárová, Eliška Stránská 

2. místo 

  
Teplické Flautohry 2019 - soutěžní přehlídka ve hře na zobcovou 
flétnu 
Lukáš Jan Kolínský 2. místo  
  

Litvínovské DŘEVOHRANÍ 2019 
Saxofonové kvarteto - Nicol Matějková, 
Adéla Dobešová, Vít Novák, Jan Řezníček 

1. místo  

Dechové trio Gold in Black - Martin 
Matocha, Nicol Matějková, Lucie Skalníková 

2. místo 

Klarinetové trio –  Elen Filípková, Adam 
Rohusch, Filip Rohusch 

3. místo 

 

Pěvecká soutěž Chomutovský Skřivánek 2019 
Denisa Maria Kösztnerová Zlaté pásmo 
Anežka Hánová Zlaté pásmo 
Eliška Zelenková Stříbrné pásmo 
Magda Zelenková Stříbrné pásmo 
  
Jazz fest Competition 2019 - Žatec 
Orchestr Red Dwarf Band 2. místo 
  

 
 

Výtvarný obor 2018/2019 
Jirkovská Paleta „MOJE DIVY SV ĚTA“ – 27. ročník celostátní 



výtvarné soutěže 
Andrea Krouparová 1.místo  
Blanka Pleilová 3.místo  
Tereza Dohleová 3.místo  
Ema Vrzáková Čestné uznání  
Natálie Prandlová Zvláštní cena za návrh obrázku na plakát a diplom 

 
Výtvarná soutěž Českého mysliveckého svazu 2019 
Luisa Heublein ocenění  
Martina Vaňourková ocenění 
  

 
 

Taneční obor 2018/2019 
ELITERY LOUNY 2019  
Marionky 1 1. místo 

Roxis 1. místo 
Třída B 1. místo 
 
Děti v akci 2019 - Praha 
Třída S 3. místo 
 
Kvalifika ční kolo soutěže ČFMS MČR 2019 – Zruč nad Sázavou 
Marionky 1 1. místo 
Roxis 1. místo 
Zuzana Křivková - sólo 3. místo 
Nikola Prosková, Veronika Vašinová - duo 3. místo  
Adéla Hutyrová, Tereza Neumannová - duo 4. místo 
 
Dance Děčín 2019  
Marionky 1 1.místo 
Roxis 2.místo 
 
MAJORETTES 2019 Praha Chodov 
Nikola Prosková, Veronika Vašinová - duo 3. místo 
 

Mistrovství ČR ČFMS Náchod 2019 
Marionky 1 5. místo s postupem na MS 

Roxis 5. místo s postupem na MS 

  



Mistrovství světa – World Championship IFMS Praha 2019 
Marionky I 4. místo 
Roxis 7. místo 
 
 
 
 
 
 

4.5     Přijetí žáků na střední školy uměleckého směru 
 
 
Hudební obor 
Petr Berkovec - Konzervatoř Teplice, obor: hra na bicí nástroje    
Eliška Rašková - Konzervatoř Teplice, obor: hra na bicí nástroje 
   
 
Výtvarný obor  
Valérie Fehnlová – Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary 
                                  obor: Grafický Design 
Alice Jelínková – Střední  škola oděvního designu Kateřinky-Liberec  
                              obor: Fashion design 
 
 
Literárně-dramatický obor 
Sára Srbecká – Mezinárodní konzervatoř Praha, obor: herectví 
                                 

 

 

 

5.  Údaje o inspekcích a kontrolách 
Ve školním roce 2018/2019  proběhla  v  ZUŠ Jirkov  kontrola vnitřního auditu MěÚ 

Jirkov. Kontrolováno bylo hospodaření a nakládání s majetkem, hospodaření s příspěvky 

poskytnutými ÚSC a byla prověřena účinnost vnitřního kontrolního systému. Výsledek auditu 

zněl – bez výhrad. 

 Ve školním roce 2018/2019 proběhl na ZUŠ Jirkov audit firmou ADaKa, s.r.o. – bez 

výhrad. 

      Kontrola České školní inspekce v tomto školním roce neproběhla. 

 



6. Plán práce ZUŠ Jirkov na školní rok 2018/2019 
AKCE TERMÍN MÍSTO ZAJIŠ ŤUJE 

Soustředění orchestru Red Dwarf Band 27.-30.8.2018 Zásada u 
Kadaně 

Liebig 

Koncert orchestru RDB na Dočesné v Žatci 1.9.2018 
17.00 hodin 

Žatec Liebig 

Slavnostní ukončení sochařského sympozia na 
Boleboři – soubor Halali 

2.9.2018 
15.00 hodin 

Boleboř Šimková I. 

Nord Bohemia pohár Vysočany – Halali 8.-10.9.2018 Chomutov Šimková I. 
Myslivecké slavnosti na Křivoklátě 8.9.2018 Křivoklát Šimková I. 
Koncert orchestru RDB na Hornické pouti v 
Jirkov ě 

15.9.2018 
11.30 hodin 

Jirkov Liebig 

Ukončení projektu - výstava výtvarného oboru 
ze synagogy Cesta do země zaslíbené 

27.9.2018 
17.00 hodin 

Galerie dětí 
ZUŠ Jirkov 

Hromádková, 
Švejkarová, Bílek 

Svěcení Kapličky na Kalku – soubor Halali 29.9.2018 
10.00 hodin 

Kalek Šimková I. 

Klavírní seminář a soutěžní přehlídka klavírů 5.-7.10.2018 ZUŠ Litvínov učitelé klavírního oddělení 

12. ročník soutěžního festivalu  Jirkovský 
Písňovar 

5.- 7.10.2018 Č. Hrádek Hánovi 

Zahajovací koncert Jirkovského Písňovaru 
 

5.10.2018 
19.00 hodin 

Č. Hrádek Hána 

Bloky soutěžních vystoupení v rámci JP 6.10.- 7.10.2018 Č. Hrádek Hánovi 
KPH –Smetanovo trio 
 

16.10.2018 
18.30 hodin 

sál ZUŠ 
Jirkov 

Malá 

Trubačský soubor Halali – 100 let výročí 
vzniku Československa-výsadba aleje 100 
ovocných stromů starých odrůd u obce Roudníky 

28.10.2018 
10.00 hodin 

Roudníky Šimková I. 

Oficiální vyhlášení 27. ročníku celostátní 
výtvarné soutěže Jirkovská paleta na téma 
MOJE DIVY SV ĚTA 

31.10.2018 ZUŠ Jirkov Hromádková 

Ukončení lovecké sezony na Lesné – trubačský 
soubor Halali 

2.11.2018 Lesná  Šimková I. 

Hubertská jízda v Lesoparku Chomutov - 
trubačský soubor Halali 

3.11.2018 Lesopark 
Chomutov 

Šimková I. 

Interní p řehrávky aneb Školní festival etud 2.+ 
3.+ 4.roč. / I.st. 

5.+ 6.+ 7.11.2018 
16.00 hodin 

malý sál č.34 
uč.sborůč.35 
učebna bicí 

tým učitelů 

Hudební dostaveníčko žáků a jejich učitelů  
- společný koncert 
 

8.11.2018 
18.00 hodin 
 

sál ZUŠ 
Jirkov 
 
 

Babjáková 
Slámová-foto 
Hisemová, Kubošek 
Program: Musilová 

Česko-německý projekt EU se symfonickým 
orchestrem, účast Veroniky Zachové (lesní roh) 

9. - 11.11.2018 Lesná Šimková I. 

Koncert v kostele sv. Václava ve Výsluní 9.11.2018 
18.00 hodin 

Výsluní Hánovi 

20. výroční koncert sboru Ventilky  10.11.2018 
17.00 hodin 

Červený 
Hrádek 

Hánovi 

Pěvecké vystoupení na Červeném Hrádku 11.11.2018 Červený Třeštíková 



v rámci Lampionového průvodu 17.00 hodin Hrádek 
Podzimní koncert klavírního oddělení v Café 
Atriu Chomutov 

19.11.2018 
18.00 hodin 

Chomutov Raková a učitelé 
klavírního oddělení 

Podzimní koncert žáků – HO,TO,LDO 
 
 

20.11.2018 
18.00 hodin 

sál ZUŠ 
Jirkov 

Pešornová, Šobáň-foto 
Řeháková, Valvoda 
Program: Vajcová 

Trubačský soubor Halali na Mysliveckém 
plese na Červeném Hrádku 

24.11.2018 
20.00 hodin 

Červený 
Hrádek 

Šimková I. 

Pečení perníků na Jirkovský advent 24.11.2018 ZUŠ Jirkov učitelé 
KPH – Klavírní recitál Miroslava Sekery 
 

27.11.2018 
18.30 hodin 

sál ZUŠ 
Jirkov 

Malá 

Adventní koncert Ventilek v Kostele 
Nanebevzetí Panny Marie 

29.11.2018 
17.00 hodin 

Cínovec Hánovi 

Adventní koncert 29.11.2018 
18.00 hodin 

sál ZUŠ 
Jirkov 
 

Třeštíková, Raková-foto 
Fazekašová, Hefner 
Program: Hisemová 

Plesová sezona TO listopad-únor Ji + CV Šimková H. 
Benefiční koncert na 1.advent v Kreuzkirche - 
Chemnitz 

2.12.2018 
17.00 hodin 

Kreuzkirche - 
Chemnitz 

Hánovi 

Předvánoční koncert pro klienty 
Raiffeisenbank v Karlových Varech 

4.12.2018 
17.00 hodin 

Becherova vila 
Karlovy Vary 

Hánovi 

Mikulášský koncert – HO,TO,LDO 
 

6.12.2018 
18.00 hodin 
 

sál ZUŠ 
Jirkov 

Fazekašová,Hefner-foto 
Dramaturgie: Šimková I. 
Třeštíková,Valenta 
Program: Slámová 

Česko-německý projekt EU se symfonickým 
orchestrem, účast Veroniky Zachové (lesní roh) 
– koncert v Anabergu 

8.12.2018 Anaberg Šimková I. 

JIRKOVSKÝ ADVENT 2018 10.12.2018 
9.00-17.00 

nám. E. Beneše 
Jirkov 

Švejkarová+ učitelé  

Vánoční výstava dětských prací VO na téma 
Vánoční překvapení 

11.12.2018 
17.00 hodin 

Galerie dětí 
ZUŠ Jirkov 

Švejkarová, 
Hromádková, Bílek 

 Vánoční koncert žáků – HO,TO,LDO 
  

11.12.2018 
18.00 hodin 

sál ZUŠ 
Jirkov 

Pešornová, Řeháková 
–foto,Bartoňová, Šobáň 
Program: Valvoda 

Vánoční klavírní koncert v Jacques Café 
Chomutov 

13.12.2018 
18.00 hodin 

Jacques Café 
Chomutov 

Babjáková, Raková 

Přišlo jsi k nám, Jezulátko – adventní koncert 
Ventilek v Kapli čce na Jindřišské 

13.12.2018 
19.00 hodin 

Kaplička 
Jindřišská 

Hánovi 

Soustředění orchestru Red Dwarf Band 13.-16.12. 2018 Svahová Liebig 
Vánoční koncert orchestru Red Dwarf Band a 
jeho hostů 

18.12.2018 
18.00 hodin 

Jirkovské 
divadlo 

Liebig 

Vystoupení souboru Halali na slavnostním 
vánočním zasedání krajské myslivecké rady  

20.12.2018 
16.00 hodin 

Ústí n/L. 
muzeum 

Šimková I. 

Česko-německý projekt EU se symfonickým 
orchestrem, účast Veroniky Zachové (lesní roh)  

20.12.2018 Litvínov Šimková I. 

Koncert orchestru Red Dwarf Band – 
Chomutovské Vánoce 

21.12.2018 
15.30 hodin 

Chomutov Liebig 



KPH – Komorní koncert – Kateřina 
Englichová-harfa, Vilém Veverka-hoboj 

29.1.2019 
18.30  hodin 

sál ZUŠ Jirkov Malá 

Školní kolo celostátní soutěže HO        
 

28.-31.1.2019 
 

ZUŠ Jirkov tým učitelů HO 
 

1. Koncert vítězů školní soutěže HO 12.2.2019  
18.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Pešornová, Šimková – 
foto,Vajcová, Hefner 
Program: Bartoňová 

2. Koncert vítězů školní soutěže HO 
 
 

14.2.2019  
18.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov  Babjáková,Bartoňová-
foto, Fazekašová, 
Valenta 
Program: Raková 

Okresní kolo celostátní soutěže MŠMT 
v komorní hře s převahou dechových nástrojů 
a smyčcových nástrojů 

19.2.2019 ZUŠ Chomutov Liebig, Škardová  

Okresní kolo celostátní soutěže MŠMT ve 
sborovém zpěvu 

22.2.2019 ZUŠ Žatec Hánovi 

Děti hrají d ětem výchovné koncerty pro  
4.+ 5. třídy ZŠ – dech. nástroje, školní orchestr 
RDB 

28.2.2019 
9.00, 10.00, 11.00 h 

sál ZUŠ Jirkov Liebig, Třeštíková 
+kolektiv učitelů 

Okr.kolo národ.soutěže MŠMT ve hře na EKN 1.3.2019 ZUŠ Jirkov Hisemová 

Klavírní koncert žáků Ježkovy konzervatoře 
ze třídy Iriny Parker 

5.3.2019 
17.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Sailerová 

Pěvecký koncert v Jacques Café v Chomutově 7.3.2019 
17.00 hodin 

Chomutov Třeštíková, Jechová 

ELITERY LOUNY 2019 – taneční pohárová 
soutěž 

9.3.2019 Louny Šimková H. 

KPH – Pěvecký koncert – Tereza Hořejšová-
soprán, Jan Hnyk-bas, Ahmad Hedar-klavír 

19.3.2019 
18.30 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Malá 

Krajské kolo celostátní soutěže MŠMT 
v komorní hře s převahou dechových nástrojů 

21.3.2019 ZUŠ Litoměřice Liebig, Škardová  

Jarní koncert klavírního oddělení v Café Atriu 
v Chomutově 

21.3.2019 
18.00 hodin 

Café Atrium 
Chomutov 

Raková 

Koncert učitelů Čtvero ročních dob                                           
– koncert učitelů ke svátku Dne učitelů 

28.3.2019 
18.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Pešornová+program 
Hisemová, Hefner 
Hromádková-foto 
Švejkarová-kamera 

DĚTI V AKCI PRAHA– tane ční soutěž  30.3.2019 Praha Šimková H. 
Jarní koncert žáků – HO,TO,LDO 
 

4.4.2019 
18.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Hefner 
Bartoňová-foto, Šobáň, 
Snížková, Program: 
Škardová 

Porota Jirkovské palety 5.4.2019 
10.00 hodin 

ZUŠ Jirkov Švejkarová, 
Hromádková 

KPH – Houslový recitál – Roman Patočka-
housle, Sylvie Ježková-klavír 

9.4.2019 
18.30 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Malá 

Kraj.kolo celos. soutěže MŠMT ve hře na EKN 12.4.2019 ZUŠ Jirkov Sailerová 
DŘEVOHRANÍ – soutěž dřevěných dechových 
nástrojů v Litvínově 

12.4.-13.4.2019 Litvínov Škardová 

FLAUTOHRY Teplice – soutěž pro zobc.flétny 13.4.2019 Teplice Bartoňová 



Soutěž mažoretek ČFMS - kvalifika ční soutěže 
MČR 

14.4.2019 Zruč n/S. Šimková H. 

DANCE DĚČÍN – taneční soutěž 19.4.2019 Děčín Šimková H. 
Průzkumy hudebnosti v MŠ v Jirkově, Vysoké 
Peci, CV – Zahradní, Červený Hrádek 

24.4. – 17.5.2019 MŠ učitelé HO 

Děti hrají d ětem výchovné koncerty 
s pohádkou pro MŠ+1.tř. ZŠ Jirkov 

25.+26.4.2019 
9.00, 10.00, 11.00 

sál ZUŠ Jirkov Fazekašová 
+ kolektiv učitelů 

Ústřední kolo celostátní soutěže MŠMT 
v komorní hře s převahou dechových nástrojů 

27.4.2019 ZUŠ Liberec Liebig 

Taneční pohárová soutěž MAJORETTES 
PRAHA 

27.4.2019 Chodov Šimková H. 

MAJÁLES – jirkovské gymnázium, Red 
Dwarf Band 

4.5.2019 Jirkov Liebig 

Soubor Halali na kladení věnců na jirkovském 
hřbitově 

9.5.2019 Jirkov Šimková I. 

Vernisáž a slavnostní vyhodnocení 27. ročníku 
Jirkovské palety MOJE DIVY SVĚTA 

9.5.2019 
16.30 hodin 

sál ZUŠ Jirkov 
Galerie dětí 

Hromádková, Švejkarová 
 

Májový koncert žáků 9.5. 2019 
18.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Babjáková, Valenta, 
Třeštíková-foto 
Raková, Program: 
Slámová 

Nominace na memoriál Richarda Knolla – 
vystoupení souboru Halali 

10.5. -12.5.2019 Vysočany Šimková I. 

Svěcení kapličky na Pyšné – soubor Halali 11.5.2019 Pyšná Šimková I. 
Okouzleni klavírem – nesoutěžní festival 
klavírní hry 

11.5.2019 
9.00-18.00 hodin 

ZUŠ Jirkov Sailerová, Raková 

Soustředění orchestru RDB 17.-19.5.2019 Zásada Liebig 
Soutěž mažoretek ČFMS - finále na MČR 18.-19.5.2019 Náchod Šimková H. 
Parforsní kňour Lu činy – soutěž trubačského 
souboru AVE 

18.5.2019 Lučiny Šimková I. 

Krušné hory zpívají Mozarta St. 
Georgenkirche Schwarzenberg 

19.5.2019 
10.00 hodin 

Schwarzenberg Hánovi 

KPH – Vivat tango – Ladislav Horák-
akordeon, Petr Nouzovský-violoncello 

21.5.2019 
18.30 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Malá 

Natura Viva Lysá nad Labem – soutěž Mladý 
trubač 

23.5.2019 Lysá n/L. Šimková I. 

Rodinné muzicírování  23.5.2019 
18.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Fazekašová, Hefner, 
Jechová-foto,Snížková, 
Program: Babjáková 

Ústřední kolo celostátní soutěže MŠMT ve hře 
na EKN 

23.-25.5.2019 ZUŠ Kroměříž Hisemová 

Koncert orchestru Red Dwarf Band – 
Chomutov Písečná 

24.5.2019 Pecka – 
Písečná CV 

Liebig 

Prezentace školy ke Dni dětí  27.5.2019 
16.00 hodin 

Zahrada ZUŠ 
Jirkov 

M.T řeštíková+M. 
Hefner+učitelé všech 
oborů 

Zápis nových žáků na školní rok 2019/2020 28.-31.5.2019 
13.00-17.00 hodin 

ZUŠ Jirkov Sailerová, Švejkarová 



Soutěžní přehlídka jazzových orchestrů –  
Red Dwarf Band 

29.5.2019 Žatec Liebig 

Závěrečný koncert pěvecké a klavírní třídy L. 
Kulíškové a Z. Shepelevy 

30.5.2019 
17.00 hodin 

malý sál č.34 Kulíšková, Shepeleva 

Soubor Halali na Mysliveckém dni na 
Červeném Hrádku + výtvarná soutěž 

1.6.2019 Červený 
Hrádek 

I. Šimková, Švejkarová 
 

Taneční hvězdičky – ukázka vlastní tvorby 
žáků tanečního oboru 

5.6.2019 
17.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov 
 

Šimková H. 

Závěrečné zkoušky 3.6.-7.6.2019 malý sál č.34 + 
zkušebna sborů 

učitelé HO 

Festival jazzových orchestrů Litvínov –  
Red Dwarf Band 

7.6.-8.6.2019 Litvínov Liebig 

Interní koncert t říd J.Baroňové a R.Buňáta 10.6.2019 
16.00 hodin 

malý sál č.34 Bartoňová, Buňát 

Zahájení sochařského sympozia na Boleboři 10.6.2019 Boleboř Šimková I. 

Koncert pro Mat ěje – vzpomínkový koncert 
orchestru Red Dwarf Band 

10.6.2019 
16.00 hodin 

Chomutov Liebig 

Srdcový král – divadelní představení třídy 
LDO 

11.6.2019 
8.30, 10.30 hodin 
17.00 hodin 

třída č. 40 LDO 
(pro ZŠ) 
(pro rodiče) 

Fazekašová 

Srdcový král – divadelní představení třídy 
LDO 

12.6.2019 
8.30, 10.30 hodin 
17.00 hodin 

třída č. 40 LDO 
(pro ZŠ) 
(pro rodiče) 

Fazekašová 

Závěrečná taneční akademie 2019 12.6.2019 
17.00 hodin 

Sportovní hala 
Březenecká 
Chomutov 

Šimková H., Pořická, 
Bakrlík 

Výstava absolventů I. a II.st. VO  13.6.2019 
17.30 hodin 

Galerie dětí Švejkarová,Hromádková 
Hefner – hud.doprovod 

Koncert absolventů u příležitosti Svátku 
hudby a Evropského dne hudby 

13.6. 2019 
18.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Třeštíková, Hefner-foto 
Fazekašová, Šobáň 
Program: Raková 
Organizuje: I.Šimková 

Festival jazzových orchestrů Kadaň 16.6.2019 Kadaň Liebig 
Klavírní koncert – N.Babjáková, A.Olivíková, 
K.Smítková, A.Braun 

17.6.2019 
18.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Raková 

Shrek – divadelní představení třídy LDO 
  

18.6.2019 
17.00 hodin 

třída č. 40 LDO 
 

Fazekašová 

Shrek – divadelní představení třídy LDO 19.6.2019 
9.00,10.00,11.00 

třída č. 40 LDO 
(pro ZŠ) 

Fazekašová 

Závěrečný koncert žáků 
 
 

20.6.2019 
18.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov 
 

Babjáková,Slámová –
foto, Bartoňová, 
Kubošek Program: 
Jechová 

Princezna ze mlejna – divadelní představení 
třídy LDO 

24.6.2019 
17.00 hodin 

třída č. 40 LDO 
 

Fazekašová 

Princezna ze mlejna – divadelní představení 
třídy LDO 

25.6.2019 
9.00,10.00,11.00 

třída č. 40 LDO 
(pro ZŠ) 

Fazekašová 

Interní koncert před prázdninami klavírní 
třídy M. Rakové a P. Valvody 

25.6.2019 
17.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov 
 

Raková, Valvoda 

 



 

7. Rekapitulace školního roku 2018/2019 
 
Zahájení nového školního roku 2018/2019 se ujal školní orchestr Red Dwarf Band, který se 
na své koncerty začal opět připravovat koncem srpna. Orchestr přijal pozvání 1. září na 
Dočesnou v Žatci, kde uspořádal svůj koncert a poté vystoupil 15. září na 50. ročníku 
Hornické pouti v Jirkov ě, kde se představil nejen místním posluchačům.  
 

                          
 
Trubačský soubor Halali pod vedením paní učitelky Ivy Šimkové se již  od září  připravoval 
na mnoho akcí, kterých se postupně účastnil. První z nich bylo 2. září slavnostní ukončení 
sochařského sympozia na Boleboři.  
Hned 8. září se soubor Halali představil posluchačům na Mysliveckých slavnostech na 
Křivoklátě, které se staly tradicí regionu. Při těchto slavnostech byla opět vyhlášena 
trubačská soutěž, zúčastnila se jí i naše žákyně Veronika Zachová ve hře na lesní roh a stala 
se laureátkou soutěže. 

                         
 
 
 



8. – 9. září se konal ve Vysočanech a Mariánských Radčicích 5. ročník Nord Bohemia 
poháru, kde soutěží lovecká plemena psů z České republiky a Německa pod záštitou OMS 
Chomutov. Při této významné akci byli nezbytní lovečtí trubači, a proto se této akce opět 
zhostil soubor Halali. 
 

                    
 
28. září byla vysvěcena kaplička v Načetíně, která byla v dezolátním stavu a díky obětavcům 
a sponzorům byla dána do původní podoby. Plastiku oltáře zhotovil Josef Šporgy a při svěcení 
zněly tóny trubačského souboru Halali, které se nesly do dalekého krušnohorského okolí. 
 

                        
 
V minulém roce výtvarný obor ZUŠ Jirkov zahájil celoroční projekt Cesta do země 
zaslíbené. Projekt byl věnován jirkovské synagoze, a tak byl i obsah projektu určen příběhy, 
kulturou, historií a současností židovského národa. Na zahajovací výstavě v září minulého 
roku jsme putovali společně s dětmi i návštěvníky výstavy do země zaslíbené podle 
biblického příběhu Vyjití z Egypta. Poslední výstava, kterou jsme v synagoze otevřeli 



v červnu 2018, obsahovala nedávnou historii a současnost Izraele. Výstava byla jednodenní, 
proto jsme se rozhodli 27. září přenést ji do Galerie dětí v ZUŠ Jirkov, aby se s ní mohli 
seznámit i další zájemci. Výstava byla přístupná do poloviny listopadu a zhlédlo ji mnoho 
návštěvníků, mezi nimi i žáci jirkovských základních i mateřských škol.  
 

                           
 
Učitelé klavírního oddělení se ve dnech 5. – 7. října zúčastnili pravidelného Víkendového 
klavírního semináře v ZUŠ Litvínov. Součástí semináře byla Přehlídka českých a 
německých klavíristů do 16 let, zaměřená na prezentaci skladeb českých a německých 
autorů. Přehlídky se aktivně zúčastnila naše žákyně Zuzana Janda z klavírní třídy paní 
učitelky Miroslavy Rakové. Za svůj výkon získala od poroty 1. cenu a zároveň obdržela 
diplom pro nejmladšího oceněného účastníka. 

První říjnový víkend 5. - 7. října proběhl již 12. ročník mezinárodního soutěžního 
festivalu v oblasti sborové populární hudby JIRKOVSKÝ PÍS ŇOVAR , který každoročně 
pořádá komorní smíšený sbor VENTILKY pracující pod záštitou ZUŠ Jirkov. 

Smyslem Písňovaru není pouze sborová soutěž, ale především snaha přivést do Jirkova 
kvalitní sborová tělesa a představit jim naše město v tom nejlepším světle. Proto jsou 
každoročně sbory vyzvány k tomu, aby vystoupily v rámci festivalu na zajímavých místech 
našeho regionu, a měly tak možnost poznat náš kraj a navázat nová přátelství. 

 

              



               
 
Letos se Písňovaru účastnilo čtrnáct vybraných sborů, z toho jeden zahraniční, a to Chór 

Szkolny Collegium Vocale z polského města Ostróda. Celkem však mohli slyšet návštěvníci 
Písňovaru sedmnáct sborů, což čítá na třistapadesát zpěváků. Na pátečním zahajovacím 
koncertě si totiž posluchači mohli vyslechnout také pořádající sbor - Komorní smíšený sbor 
Ventilky (ZUŠ Jirkov), loňského vítěze – mužský sbor CH-TDŽ z Prahy a překvapením bylo 
jistě vystoupení ženské odnože Ventilek, sboru Barbeans. Na nedělním workshopu, který se 
uskutečnil tradičně od 10:00 hodin v Rytířském sále Červeného Hrádku, předvedl svůj 
sbormistrovský um předseda písňovarské poroty Michal Hájek a beatboxové a další 
alternativní vokální techniky předvedl Endru a JeN Hovorka. Pro chomutovské publikum 
nabídl Písňovar opět koncert v neděli od 15:00 hodin v atriu SKKS Chomutov. Dalšími 
tradičními koncerty byl nedělní koncert od 17:00 hodin v malebné kapličce na Jindřišské v 
Krušných horách a také koncert Písňovar v podzámčí před jirkovskou věží, který proběhl od 
13:00 hodin. I přes tyto zajímavé akce byla stále hlavním festivalovým dnem sobota, coby 
den soutěžní, kdy vybraných čtrnáct sborů soutěžilo v dopoledním a odpoledním bloku v 
Rytířském sále Červeného Hrádku. Sbory hodnotila odborná porota v tomto složení: kanadská 
zpěvačka a organizátorka hudebního života v Chemnitz, paní Nancy Gibson, sbormistryně 
pražského sboru Oktet Sylva Sasková, sbormistr Michal Hájek  a novou tváří poroty byla 
jazzová zpěvačka Veronika Vítová ze skupiny Skety. 

           



Po skončení soutěžních bloků proběhla na nádvoří Červeného Hrádku zábavná 
společenská soutěž zvaná Sborympiáda, kterou měl jako každý rok pod taktovkou Jakub 
Kacar. Návštěvníci Písňovaru si zde mohli vyslechnout vystoupení známého teplického 
zpěváka Pavla Houfka a mladého chomutovského písničkáře Matěje Koudelky. 

Slavnostní vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií proběhlo v sobotu od 19:00 hodin v 
Rytířském sále a současně se uskutečnila soutěž o Grand Prix, do níž bylo nominováno pět 
nejlepších sborů. Vítězem, který si také odnesl hlavní cenu festivalu – Pohár Jirkovského 
Rytíře, se stal pražský sbor Všelijak. 

Možnost pořádat v Jirkově mezinárodní sborový festival na této úrovni je podmíněna 
vstřícným postojem města Jirkov a dalších sponzorů a partnerů, bez nichž by se tato akce 
nemohla uskutečnit. Za všechny jmenujme alespoň Kulturní, vzdělávací a informační zařízení 
Jirkov, SKKS Chomutov, Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem a především 
„mateřskou“ školu Ventilek, ZUŠ Jirkov. Díky tomu, že byl Písňovar podpořen v rámci 
projektu Viva la musica od Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci kooperačního 
programu Svobodný stát Sasko a Česká republika 2014–2020, jsme mohli celkově rozšířit 
nabízené služby pro účastníky festivalu.  

                   
 
28. října se Českomoravská myslivecká jednota Ústí nad Labem rozhodla ke stému výročí 
republiky  vysázet v Roudníkách sto ovocných stromů. Sázení se účastnilo nespočetně lidí 
z okolí i za účasti zástupce Ministerstva zemědělství. Při této akci, kde vládlo velké nadšení, 
se představil i náš trubačský soubor Halali, vedený Ivou Šimkovou. 
2. listopadu se soubor Halali podílel svým troubením na středisku na Lesné a v blízké kapli 
při příležitosti ukončení lovecké sezóny a k uctění sv. Huberta.  



3. listopadu se uskutečnila tradiční Hubertova jízda jezdeckého klubu Chomutov v lesoparku 
a skanzenu Stará Ves. Krásně vyšňoření jezdci i koně se po ceremoniálu odebrali ze skanzenu 
na louky v Březenci a ukončili celou akci honem na lišku. Při všech částech po celý den 
vytruboval opět soubor Halali. 

               
Měsíc listopad začal pro naše žáky hudebního oboru Školním festivalem etud, čili 

interními přehrávkami, které byly určeny jak pro žáky, tak pro rodiče. Žáci si ve třech dnech 
od 5. – 7. listopadu na přehrávkách poslechli ostatní spoluhráče, s nimiž se během roku 
nemohli slyšet. Žáci i rodiče si udělali celkový obrázek toho, jaká je úroveň v konkrétním 
nástroji. Někteří byli spokojeni více, jiní méně, pro některé to byla dobrá motivace pro další 
práci.  

8. listopadu se konal první koncert Hudební dostaveníčko žáků a jejich učitelů, kde se 
představili žáci společně se svými učiteli. Zazněly krásné skladby, účinkující připravili pro 
posluchače hezké hudební zážitky a posluchači vytvořili opravdu pěknou sváteční atmosféru.  

Dalším z listopadových koncertů byl 20. listopadu Podzimní koncert, kde si sólově 
zahráli naši žáci a představili se publiku svým novým repertoárem.  

                 



 
Výročnímu koncertu sboru Ventilky předcházel 9. listopadu koncert v kostele sv. Václava ve 
Výsluní. Následující den, 10. Listopadu, oslavil komorní smíšený sbor Ventilky své 
dvacáté výročí existence. U této příležitosti sbor uspořádal výroční koncert, který se 
uskutečnil v akusticky příhodném Rytířském sále Červeného Hrádku. Na akci vystoupily také 
sbory a vokální ansámbly, které přímo či nepřímo vzešly ze sboru Ventilky. Posluchači tak 
mohli slyšet vystoupení Dětského sboru Světlušky, vokálního ansámblu Experipent, ženského 
komorního sboru Bar-beans a OktHány. V posledním bloku písní vystoupili spolu se 
současnými členy také bývalí členové sboru. Zazněly tak písně jako např. Nebe na zemi, 
When I fall in Love nebo oblíbená Oh, Happy Day, kde si sólo přišel zazpívat bývalý zpěvák 
Ventilek, Pavel Houfek. Po skončení třiapůlhodinového koncertu se konalo společenské 
setkání členů sboru Ventilky, které tak potvrdilo, že sborová činnost má hluboce lidský a 
sociálně společenský rozměr. 

                   
 
19. listopadu se uskutečnil pravidelný Podzimní koncert klavírního oddělení v 
chomutovské kavárně Café Atrium . Představilo se devatenáct žáků, které na koncert 
připravily paní učitelky Miroslava Raková, Hana Malá a Zhanna Shepeleva. Hosty klavírního 
koncertu byli tentokrát dva hráči na zobcové flétny od paní učitelky Jitky Bartoňové a 
akordeonistka ze třídy paní učitelky Martiny Slámové. Koncerty v Café Atriu se staly hezkou 
tradicí a naši mladí klavíristé si postupně zvykají na veřejnou prezentaci a dělá jim to 
opravdovou radost. 
 
24. listopadu OMS Chomutov uspořádal na zámku Červený hrádek již čtvrtý Myslivecký 
ples. Je to pro myslivce mimořádná událost a prostory zámku tomu dodávají vysokou úroveň, 
protože tento zámek má velkou loveckou historii. Kromě orchestru, který hrál k tanci, 
provázel trubačský soubor Halali celovečerní program – vítání přicházejících hostů, 
zahájení, pasování a ukázky tradic a samozřejmě nechyběla bohatá tombola. 



                       
10. a 11. prosince se konal  JIRKOVSKÝ ADVENT  2018, který poprvé po letech probíhal 
na náměstí Dr. E. Beneše. Naše ZUŠ Jirkov samozřejmě nemohla chybět, proto i letos 
připravila pro veřejnost spousty vánočních, adventních i dárkových předmětů a drobností, jež 
si mohli návštěvníci zakoupit a tím přispět na charitativní účely. Tentokrát počasí 
předvánočnímu adventnímu prodeji moc nepřálo, ale učitelé i žáci se snažili celý den nabízet 
své výrobky kolemjdoucím. V odpoledních hodinách se konal doprovodný program 
jirkovských základních škol a ZUŠ Jirkov, který byl zahájen místostarostkou města Jirkova, 
paní Danou Jurštakovou, Bedřichem Fričem, Evou Šulcovou a průvodem, v čele se třemi 
králi, a řetězem perníčků. Naše škola měla hudební program sestavený z akordeonů a zpěvu, 
vystoupili také naši trubači – trubačský soubor Halali, a nechyběla ani taneční čísla. 
Odpoledne se brzy začalo stmívat a na náměstí se rozsvítil vánoční strom s výzdobou, a to 
teprve Jirkovský advent začínal mít své předvánoční kouzlo. Výtěžek z letošních trhů šel na 
konto Cesta proti bolesti, který ho pak rozdělil pro sdružení Prohandicap a pro tříletého 
Tadeáška, který statečně bojuje s kombinovaným postižením. ZUŠ Jirkov přispěla vybranou 
částkou 8 404,- Kč.  

                   
 



Hudební obor připravil pro každý adventní víkend jeden koncert, prvním z nich byl 29. 
listopadu Adventní koncert, 6. prosince následoval Mikulášský koncert a 11. prosince se 
konal Vánoční koncert, který se nesl v duchu Vánoc. Vánočnímu koncertu předcházela 
Vánoční výstava, která byla opět jednou z nejvíce očekávaných akcí výtvarného oboru. 
Vánoce jsou stále nejoblíbenějším svátkem dětí, a proto i jejich výtvarné práce byly vytvářené 
s nadšením. Tématem letošní vánoční výstavy bylo Vánoční překvapení, které čekalo na 
všechny příchozí návštěvníky. Vánoční výstava je tím nejlepším příkladem, jak myslet na 
druhé, protože ve svých dílech se děti zaměřily na někoho, koho mají rády a komu chtějí 
obrázkem, keramikou nebo prostorovou prací udělat radost. Ani vánoční výstava se nemohla 
obejít bez zpěvu a hudby, o kterou se nám postarali učitelé hudebního oboru, a samozřejmě 
nechyběl vánoční stromeček, který má opravdu velkou moc a umí navodit překvapivě 
spontánní předvánoční atmosféru.  

 
 

             
 
13. prosince proběhl Vánoční koncert klavírního oddělení v chomutovské kavárně 
Jacques Café. Na koncertě vystoupili žáci ze třídy paní učitelky Miroslavy Rakové a Karly 
Babjákové. Představili se v pestrém programu koled, skladeb klasicistních, romantických i 
jazzových. Klavír zazněl sólově, čtyřručně i šestiručně. Zajímavý prostor kavárny inspiruje 



nejen naše žáky pěveckého či dechového oddělení, ale i klavíristy, kteří se těší na další setkání 
u klavíru. 
Veronika Zachová, členka souboru Halali a žákyně paní učitelky Ivy Šimkové, se účastnila 
projektu EU – česko-německého symfonického orchestru pod vedením německého 
dirigenta. Na Lesné se konalo víkendové soustředění a následně proběhly dva veřejné 
koncerty, a to 8. prosince v německém Anabergu a 20. prosince na české scéně v Litvínově. 
20. prosince se Českomoravská myslivecká jednota rozhodla letos poprvé uspořádat Vánoční 
myslivecké troubení v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem. K účasti na 
programu byly osloveny soubory Halali Jirkov , Trubači SLŠ Šluknov a ZUŠ Evy Randové 
Ústí nad Labem. Program byl vysílán regionální televizí a měl velký ohlas. Po programu se 
ještě soubory předvedly na náměstí na vánočních trzích. 
27. prosince bylo vše zakončeno a hodnoceno na výroční schůzi OMS v Chomutově, kde se 
zahájení slavnostního zasedání pravidelně zhostil soubor Halali. 
 

                 
 
Konec kalendářního roku již několik let uzavírá školní orchestr Red Dwarf Band svým 
vánočním koncertem. Vánoční koncert orchestru Red Dwarf Band a jeho hostů se konal 
18. prosince a opět si jeho členové spolu s kapelníkem Vilémem Liebigem zvolili prostory 
Jirkovského divadla, které dopřály posluchačům velkorysou nabídku prostoru divadla a 
celkovou atmosféru. Koncert byl pro posluchače hudebně velmi pestrý. Orchestr si jako své 
hosty pozval dva sbory, prvním byl smíšený pěvecký sbor Hlahol, pod vedením Miroslava 
Šulce, který se v prvním vstupu představil svými sakrálními skladbami a svůj druhý vstup měl 
zaměřen na vánoční písně. Druhým hostem bylo seskupení pěti výborných zpěváků, kteří si 
dali tajemný název Experipent, což vyjadřuje jejich experimentování s hudbou. Téměř 
tradičním hostem orchestru je taneční obor naší školy pod vedení Hany Šimkové. Pro letošní 
vánoční koncert si připravily dvě třídy svá vánoční taneční vystoupení a navodily krásnou 
lyrickou atmosféru.  



            
Školní orchestr nechal prostor svým hostům, ale i jeho skladby postupně gradovaly až k 
samému závěru. Tradičně svůj poslední vstup orchestr Red Dwarf Band zpestřil svým 
vánočním repertoárem a vánočními čepičkami. Orchestr chtěl vytvořit posluchačům sváteční, 
pohodovou a předvánoční atmosféru, což se mu, podle pozitivního ohlasu, povedlo.  

                     
 

                    
 



2. pololetí 2018/2019 
 
Začátek druhého pololetí byl zaměřen na soutěže hudebního oboru, které začaly tradičně 
školním kolemm konaným 28. - 31. ledna, ze kterého někteří žáci měli možnost postoupit do 
vyšších kol.  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo pro školní rok 2018/2019 soutěže 
a soutěžní přehlídky žáků základních uměleckých škol České republiky v komorní hře 
s převahou dechových nástrojů, ve hře na elektronické klávesové nástroje, ve hře na akordeon 
a ve sborovém zpěvu. Do všech těchto soutěží postoupili naši žáci a získali v okresních, 
krajských i národních kolech krásná umístění. Okresním kolům předcházely nejprve soutěže 
hudebního oboru a dva únorové Koncerty vítězů, na kterých si zahráli nejen postupující žáci, 
ale i ostatní, kteří se umístili na 1. místech ve školním kole soutěže. Oba koncerty byly velice 
pestré a měly vysokou úroveň co do kvality hráčů tak i do vybraného repertoáru. 

                       
 

                       
Okresního kola komorní hry s převahou dechových nástrojů v Chomutově se zúčastnily 
tři naše soubory. Nejmladší členové klarinetového tria Elen Filípková, Adam a Filip 
Rohuschovi ze třídy paní učitelky Kateřiny Škardové soutěžili poprvé ve větší soutěži a 
získali čestné uznání. Dechové trio Gold in Black ve složení Martin Matocha, Nicol 
Matějková a Lucie Skalníková opět pod vedením učitelky Kateřiny Škardové bylo oceněno 
porotou 1. místem s postupem do krajského kola a v krajském kole v Litoměřicích získali 2. 
místo za svůj výkon.  
 



              
1. místo a postup do krajského kola a poté do celostátního kola získali hráči saxofonového 
kvarteta Adéla Dobešová, Nicol Matějková, Jan Řezníček a Vít Novák, žáci ze třídy pana 
učitele Viléma Liebiga. V celostátním kole, konaném 26. dubna v Liberci, se naše kvarteto 
umístilo na krásném 2. místě. 

                 
 
Okresní kolo hry na elektronické klávesové nástroje se konalo v ZUŠ Jirkov a účastnilo se 
ho šest našich žáků – Lukáš Jan Kolínský, žák paní učitelky Jitky Bartoňové, se umístil na 1. 
místě, všichni ostatní získali 1. místa s postupem do krajského kola.  Patřili mezi ně Barbora 
Bartošová a Tereza Musilová ze třídy pana učitele Pavla Kuboška a Vojtěch Vladyka, Tobiáš 
Kuchař, Martin Matocha ze třídy paní učitelky Jany Hisemové. Krajské kolo se konalo opět 
v Jirkově, naši žáci získali přední umístění. Tereza Musilová a Tobiáš Kuchař postoupili do 
celostátního kola konaného v Kroměříži, kde T. Musilová získala 3. místo a T. Kuchař se 
umístil na 2. místě.  



   
 
 
V krajském kole hry na akordeon ve Štětí se umístila na 1. místě s postupem do 
celostátního kola Veronika Klatovská, žákyně paní učitelky Martiny Slámové. Celostátní 
kolo se konalo v Plzni a tam naše žákyně obdržela 2. místo. 
 

 
 
 



Soutěžní přehlídky ve sborovém zpěvu se účastnil náš školní sbor Světlušky, vedený 
Lubošem a Marií Hánovými. V okresním kole pěvecký sbor získal 1. místo s postupem do 
kola krajského v kategorii komorních sborů do 21 členů, v krajském kole se sbor umístil na 
2. místě. Okresní i krajské kolo se letos konalo v Žatci.  

              
 
Orchestr Red Dwarf Band pod vedením pana učitele Viléma Liebiga a za pomoci některých 
kolegů uskutečnil 28. února pro základní školy Výchovné koncerty. Tři koncerty probíhaly 
celé dopoledne vždy po hodině a v koncertním sále se vystřídalo přes tři stovky posluchačů ze 
4. a 5. tříd všech jirkovských základních škol. Orchestr představil opět své sólisty nejen 
dechového oddělení – saxofon, klarinet, trubka, ale zahráli si také hráči na bicí nástroje, 
elektronické klávesové nástroje a elektrickou kytaru. Tyto koncerty jsou vždy oblíbené, a 
hlavně mají být motivační pro jirkovskou mládež, aby se věnovala něčemu hezkému a 
smysluplnému.     

  
 
 
5. března přijala pedagožka Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka, paní Irina Parker a její 
studenti klavírního oddělení, pozvání do ZUŠ Jirkov. Díky tomuto pozvání připravili žáci 
Iriny Parker Klavírní koncert žák ů Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka a Gymnázia a 
Hudební školy hl.m.Prahy. Před pár lety si někteří z těchto žáků u nás poprvé zahráli jako 
malí, začínající klavíristé. Letos přijeli klavíristé o pár let starší a vyzrálejší. Jejich výkony 
byly vynikající, fascinující a pro naše žáky klavírního oddělení byly určitě velice motivační.  



                    
 
V sobotu 9. března se konala pohárová nepostupová soutěž ELITERY LOUNY 2019 . Soutěž 
byla rozčleněna do tanečních disciplín a věkových kategorií. V této soutěži startovaly tři třídy 
Hany Šimkové v disciplíně Pom-pom a to třída B s choreografií Summer Pompom Party, třída 
Marionky 1, s choreografií Mermaids a třída Roxis s choreografií „ The Guardians of The 
Universe. Všechny tři choreografie získaly 1. místa ve svých věkových kategoriích. 
 

                   
 
V sobotu 30. března se konala taneční soutěž DĚTI V AKCI 2019 v Praze – Chodov. 
Pohárové taneční soutěže se zúčastnily žákyně třídy S, ve věku 10 – 12 let, pod vedením 
učitelky Hany Šimkové. Jejich choreografie s názvem Africana byla zařazena do disciplíny 
výrazového tance mezi pokročilé. Vystoupení našich žákyň ohodnotila odborná porota 3. 
místem. 
 
 
Hezkými březnovými koncerty pro veřejnost byly koncerty našich žáků v Chomutově. První 
z koncertů byl pěvecký koncert v Jacques Café v Chomutově, kde se představili zpěváci se 
svými nastudovanými populárními písněmi. Druhý z koncertů uspořádali učitelé klavírního 
oddělení se svými žáky v Café Atriu Chomutov, kde si zahráli své klavírní skladby včetně 
čtyřruční hry. Tyto koncerty si postupně získaly oblibu jak našich žáků a učitelů, tak i 
publika.  



 
28. března, v Den svátku učitelů, jsme uspořádali slavnostní Koncert učitelů s tématem 
Čtvero ročních dob, na kterém veřejně vystoupila většina učitelů našeho pedagogického 
sboru. Koncert byl koncipován, jak samotný název napovídá, do čtyř ročních období, začal 
jarem a vyvrcholil zimou. Stejně tak si učitelé vybrali své skladby, které předvedli v různých 
hudebních seskupeních i jako sólisté. Posluchačům se představily téměř všechny hudební 
nástroje včetně zpěvu a tance, které se na naší škole vyučují. Koncert byl velice pestrý na 
hudební čísla a poděkováním pro učitele byl vždy potlesk posluchačů, což bylo známkou 
toho, že koncert měl úspěch. Poděkovat učitelům přišla také tajemnice města Jirkova, paní 
Viera Avakjanová a místostarostka, paní Dana Jurštaková. Jaro, léto, podzim i zima se 
vystřídaly ve výzdobě koncertního sálu, která byla opět v režii výtvarného oboru.  

  
 

  
 

  
 
 



  

  
 
5. dubna se opět po roce sešla odborná porota, kterou čekal nelehký úkol. Tím bylo 
vyhodnocení těch nejlepších, nejoriginálnějších, a nejzajímavějších výtvarných prací 
letošního 27. ročníku celostátní výtvarné soutěže Jirkovská paleta, na téma Moje divy 
světa. Téma soutěže bylo vyhlášeno 31. října, takže výtvarníci pod vedením svých učitelů 
měli několik měsíců na promyšlení tématu a samotnou tvorbu. Letošní téma Moje divy světa 
bylo pro soutěžící velmi obsáhlé a my pořadatelé jsme ho zvolili proto, aby zaujalo děti všech 
věkových kategorií. Sešly se tak práce, ve kterých se zobrazoval jak vnitřní svět člověka, tak i 
vnější svět našeho reálného života.  
Porota se sešla ve složení: Sylva Prchlíková – litvínovská výtvarnice, Jitka Kůsová – 
výtvarnice z Klášterce n/O. a Josef Šporgy – výtvarník z Orasína. Porota hodnotila výtvarné 
práce plošné i prostorové v sedmi kategoriích. Udělila první, druhá a třetí místa, ale mnohdy 
to bylo pro ně velmi náročné rozhodování, protože by rádi ocenili daleko větší počet dětí. 
Soutěž má však svá pravidla a vítěz může být vždy pouze jeden. Jirkovské palety se letos 
zúčastnilo 32 škol z různých míst republiky a zasláno bylo celkem 395 prací.  

                          



Čtvrtek 9. května již patřil všem výhercům a příznivcům naší celostátní výtvarné soutěže 
Jirkovská paleta, bylo to velice sváteční a krásné odpoledne. Slavnostnímu předávání cen a 
diplomů předcházelo hudební vystoupení saxofonového kvarteta, vedeného Vilémem 
Liebigem.   
Tradičně začalo slavnostní předávání diplomů a cen vítězům v koncertním sále za účasti 
představitele města, paní místostarostky Dany Jurštakové, která poblahopřála výhercům a 
podpořila je k další výtvarné práci. Zdůraznila smysl této soutěže a stálý zájem nejen 
jirkovských škol. Po slavnostním aktu byla zahájena vernisáž výstavy v Galerii dětí, kde si 
všichni mohli prohlédnout vítězné práce a všechny ty, které se dostaly do užšího výběru 
odbornou porotou.  

                 
 

                



             
 
 
Ve dnech 12. a 13. dubna proběhl v Litvínovské ZUŠ 3. ročník mezinárodní soutěže ve hře 
na dřevěné dechové nástroje, DŘEVOHRANÍ . Soutěžilo se ve dvou kategoriích – ve hře 
sólové a ve hře souborové. Soutěže se zúčastnilo celkem 98 hráčů ze základních uměleckých 
škol, konzervatoří i veřejnosti. Nechyběli ani zástupci naší školy - klarinetové trio  ve složení 
Elen Filípková a Adam a Filip Rohuschovi se umístili na 3. místě a dechové trio Gold in 
Black ve složení Martin Matocha, Nicol Matějková, Lucie Skalníková získali 2. místo, oba 
dechové soubory byly ze třídy Kateřiny Škardové. Saxofonové kvarteto ze třídy Viléma 
Liebiga se svými hráči Nicol Matějkovou, Adélou Dobešovou, Vítem Novákem, Janem 
Řezníčkem obdrželi 1. místo. Naše komorní tělesa se v tomto školním roce předvedla opravdu 
ve skvělé formě a jejich účast na všech soutěžích byla velmi úspěšná. 

               
 



                                
 
Konzervatoř Teplice pořádala za finanční podpory Statutárního města Teplice a pod 
záštitou primátora Statutárního města Teplice, p. Bc. Hynka Hanzy, ve dnech 12. - 14. 
dubna jubilejní 10. ročník soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou flétnu TEPLICKÉ 
FLAUTOHRY. Každý rok se snaží hráči a jejich učitelé přijít se zajímavým hudebním 
doprovodem, což se povedlo i letos. Zobcovou flétnu Lukáše Jana Kolínského doprovodila 
paní učitelka Martina Slámová hrou na akordeon. Náš žák ze třídy Jitky Bartoňové obdržel za 
svůj výkon od poroty krásné 2. místo. 
 

                             



V neděli 14. dubna se konala každoroční postupová soutěž v mažoretkovém sportu ve 
Zruči nad Sázavou, kterou pořádá organizace pod názvem ČFMS. Tato soutěž je jednou z 
devíti kvalifikací, která se koná po celé České republice. Výkon všech soutěžících hodnotí 
odborná porota, která bodově hodnotí soutěžní choreografie a rozhoduje o udělení postupů na 
Mistrovství ČR. Soutěž je rozčleněna do disciplín podle výběru náčiní (baton, pom-pom, flag, 
mix), do věkových kategorií, dále podle počtu členek v daných formacích a do výkonnostních 
tříd A a B. 
Soutěže se účastnily žákyně tříd učitelky Hany Šimkové: 
 
1. Žákyně třídy Marionky s choreografií Mermaids s miniformací (7 členek) v disciplíně pom-
pom v juniorské věkové kategorii ve výkonnostní třídě A získaly 1. místo s postupem na 
MČR. 
2. Žákyně třídy Roxis s choreografií The Guardians of The Universe (7členek) v disciplíně 
pom-pom v seniorské věkové kategorii ve výkonnostní třídě A získaly 1. místo s postupem na 
MČR. 
3. Žákyně Zuzana Křivková s choreografií Halooween se sóloformací v disciplíně pom-pom v 
seniorské věkové kategorii, ve výkonnostní třídě A získala 3. místo s postupem na MČR. 
4. Žákyně Nikola Prosková a Veronika Vašinová s choreografií Wild Flowers s duoformací v 
disciplíně pom-pom v seniorské věkové kategorii ve výkonnostní třídě A získaly 3. místo s 
postupem na MČR. 
5. Žákyně Adéla Hutyrová a Tereza Neumannová s duoformací v disciplíně pom-pom v 
seniorské věkové kategorii ve výkonnostní třídě A získaly 4. místo s postupem na MČR. 
 
19. dubna se konala pohárová nepostupová soutěž pod názvem DANCE DĚČÍN 2019. 
Soutěž byla dvoudenní a rozdělena podle tanečních disciplín a věkových kategorií. Této 
soutěže se účastnily žákyně tříd učitelky Hany Šimkové a to Marionky 1 a Roxis. Marionky 1 
soutěžily v disciplíně pom-pom s choreografií Mermaids, odborná porota je ohodnotila 1. 
místem v juniorské věkové kategorii. Třída Roxis soutěžila také v disciplíně pom-pom s 
choreografií The Guardians of The Universe a získala 2. místo v seniorské věkové kategorii. 
 

                 
  



25. a 26. dubna patřilo celé dopoledne předškolákům z mateřských škol a dětem z nižších 
ročníků základních škol. V rámci výchovných koncertů nazvaných Děti hrají d ětem pro ně 
žáci literárně-dramatického oboru připravili pohádku Princové jsou na draka, na které 
pracovali s paní učitelkou Denisou Fazekašovou v průběhu roku. Nechyběla rovněž 
spolupráce s hudebním oborem, který představil malým divákům různé hudební nástroje. 
Taneční obor předvedl své taneční číslo a všechny taneční i hudební vstupy byly přesně 
vsazené do hrané pohádky. Pohádka měla hezký děj, jenž se prolínal s hudbou, naši herci hráli 
téměř profesionálně. Publikum se pohupovalo do rytmu hraných skladeb a na závěr si všichni 
společně zazpívali známou píseň z této televizní pohádky. Dětští diváci ukázali svým 
bouřlivým potleskem, že se jim představení s hudebními vstupy moc líbilo a tím dali najevo 
pochvalu všem účinkujícím.  

                           
 
Školní akce byly v plném proudu, žákovskými koncerty pokračoval například dubnový Jarní 
koncert, který je vždy symbolickým přivítáním jara.  

                           
 
4. května se konal Majáles, akce pořádaná Městským gymnáziem Jirkov, na kterou byl 
pozván i náš orchestr Red Dwarf Band, jenž se představil svým pestrým hudebním 
repertoárem.  
9. května následoval Májový koncert, kde se prezentovali žáci hudebního oboru a také ti, 
kteří se umístili na různých soutěžích. Měli tak možnost ještě jednou předvést posluchačům 
svůj soutěžní repertoár.  



V sobotu 11. května pořádala ZUŠ Jirkov V. ročník nesoutěžní klavírní přehlídky 
OKOUZLENI KLAVÍREM . Účastníky celodenního festivalu byli kromě klavíristů z naší 
školy žáci dalších devíti ZUŠ Ústeckého kraje. Poprvé se projekt Okouzleni klavírem uskutečnil 
v roce 2012. Původně se jednalo o výměnný koncert žáků klavírních tříd ZUŠ Bílina a ZUŠ 
Louny. Cílem bylo dát příležitost ukázat své interpretační umění širšímu okruhu mladých pianistů, 
nejenom těm, kteří se zúčastňují klavírních soutěží. Již v rámci třetího ročníku projektu byla účast 
rozšířena o hosty ze ZUŠ Jirkov a Litvínov. To inspirovalo pedagogy lounské ZUŠ k proměně 
koncertu na nesoutěžní festival klavírní hry s účastí žáků dalších ZUŠ Ústeckého kraje. První 
ročník festivalu proběhl v roce 2015 ve Vrchlického divadle v Lounech za účasti téměř 
sedmdesáti mladých pianistů. Festival se postupně stává putovním, a tak ti, kteří se nechávají 
každoročně okouzlit krásou klavírního umění byli v uplynulých ročnících hosty ZUŠ Litoměřice, 
ZUŠ Kadaň a ZUŠ Litvínov. Každý ročník přinesl něco zajímavého a osobitého. 
 

                     
 
Během celého dne proběhlo v ZUŠ Jirkov pět bloků koncertních vystoupení, na kterých se 
představilo na 72 klavíristů všech věkových kategorií, a to ve hře sólové i čtyřruční. Účastníci 
festivalu se rovněž zapojili do čtyř klavírních dílen vedených významnými umělci, pedagogy 
a odborníky ve svém oboru. Hudební dílny byly různorodé a zaměřené na konkrétní činnost. 
Žáci si mohli vybrat například dílnu nazvanou Na návštěvě u Mozarta s Alenou Hönigovou a 
jejím cembalem, S tabletem u klavíru se Štěpánem Slavíkem, V dílně ladiče a klavírníka 
Jaroslava Baloga v jeho Piano Ateliér Jirkov nebo Setkání u klavíru s Janem Jiraským. Celá 
akce byla inspirací a motivací nejen pro zúčastněné žáky, ale i jejich pedagogy a rodiče. 
Festival byl finančně podpořen Nadací ČEZ.  

                            



 

                             
 
O víkendu 18. a 19. května se konalo v Náchodě Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu 
pod organizací ČFMS. Soutěž byla programově rozčleněna do dvou dnů. Marionky 1 s 
choreografií Mermaids v sedmičlenné miniformaci v juniorské věkové kategorii získaly 5. 
místo s postupem na World Championship. Dále soutěžila třída Roxis v sedmičlenné 
miniformaci v seniorské věkové kategorii. S choreografií The Guardians of The Universe 
získaly 5. místo s postupem na World Championship. V seniorské věkové kategorii v 
duoformacích soutěžily žákyně třídy Roxis Adéla Hutyrová a Tereza Neumannová. Se svým 
sólem soutěžila i Zuzana Křivková ze třídy Roxis s choreografií pod názvem Helloween ve 
věkové kategorii seniorek. Děvčata si tentokrát neodvezla umístění s postupem, ale radost 
z pohybu jim zůstala i pro další ročník.   
 

                      
 



Nově založený trubačský soubor AVE, pod vedením Ivy Šimkové, ve složení Veronika 
Zachová, Adéla Bogárová a Eliška Stránská se připravil na trubačskou soutěž v Lučinách, 
nazvanou Parforsní kňour 2019, konanou 18. května. Bylo to první společné soutěžní 
vystoupení, na němž byly dívky úspěšné a získaly 2. místo. V této soutěži se jako sólová 
hráčka Veronika Zachová umístila na 1. místě.  
23. května se soubor AVE rozjel do Lysé nad Labem, kde se konala další z trubačských 
soutěží Natura Viva 2019. I zde se členky souboru umístily na krásném 2. místě. Pro naše 
mladé začínající hráčky na lesní roh to byl opravdu velký úspěch.  

       
 
 

 



23. května jsme pořádali oblíbený koncert nazvaný Rodinné muzicírování, kde si měli 
možnost zahrát naši žáci společně se svými sourozenci, rodiči, prarodiči nebo kamarády. Je to 
jeden z koncertů, kde si může každý vyzkoušet, jaké je to stát na pódiu před publikem a 
pracovat se svou trémou. Pokud byli rodiče odvážní a kvůli svým dětem se odhodlali veřejně 
zahrát, podpořili tím své ratolesti, což se pozitivně může v budoucnu odrazit i v jejich dalším 
studiu a celkovém přístupu k uměleckému vzdělávání.  

                         
24. května se orchestr Red Dwarf Band představil také chomutovským posluchačům, kdy 
jeho dirigent Vilém Liebig přijal pozvání do hudebního klubu Pecka.  
 

             
 
27. května se na zahradě naší školy uskutečnila tolik očekávaná Prezentace všech oborů ke 
Dni dětí. Program byl bohatý na hudební čísla, která uváděli naši moderátoři, Michaela 
Třeštíková a Miroslav Hefner. Celý program měl v režii školní orchestr Red Dwarf Band, se 
kterým se představili jeho sólisté – instrumentalisté a zpěváci. Taneční obor měl připraveno 
několik tanečních čísel různých žánrů, mohli jsme vidět žáky všech věkových kategorií od 
pěti do dvaceti let. Výtvarný obor si pro své příznivce připravil výtvarný workshop, kde si 



mohli jak naši žáci, tak i ostatní zájemci vyzkoušet kresbu a malbu, malbu na fólii, výrobu 
náramků, papírovou koláž či malbu na obličej. Celá akce probíhala v příjemném prostředí 
exteriéru naší školy, sešlo se mnoho posluchačů a zájemců o studium v ZUŠ Jirkov.  

 
 

 
Na prezentaci hned druhý den navázal Zápis nových žáků na školní rok 2019/2020, který 
probíhal celý týden. Podle počtu nově přihlášených žáků byl vidět stálý zájem o studium 
v ZUŠ Jirkov.    
 
Městské divadlo Žatec a Základní umělecká škola Žatec pořádali 29. května za finanční 
podpory města Žatec 1. ročník soutěžního jazzového festivalu Jazz Fest Competition. 
Soutěžní přehlídky se zúčastnilo dvanáct orchestrů z Brandýsa nad Labem, Českého Brodu, 
Děčína, Chomutova, Jirkova, Litvínova, Loun, Prahy, Rožmitálu pod Třemšínem a města 
Žatec. Odborná porota vybrala a ohodnotila pouze tři nejlepší orchestry a náš školní orchestr 
Red Dwarf Band, vedený Vilémem Liebigem, byl ve velké konkurenci oceněn 2. místem. 



Získal cenu, kterou do soutěže věnovala společnost Music Data Velké Meziříčí. Orchestr Red 
Dwarf Band byl mezi třemi výherci, kteří budou mít možnost zahrát si na Dočesné v Žatci, 7. 
září 2019 na jednotlivých pódiích.  

            
 
7. června pořádala ZUŠ Litvínov The International Jazz Festival 2019, kam byl pozván náš 
školní orchestr Red Dwarf Band. Koncerty probíhaly na různých místech – před litvínovskou 
Citadelou probíhal nonstop koncert orchestrů, na velké scéně v Citadele proběhl večer 
zahajovací koncert tří orchestrů, hrálo se také v Café bar Citadela. Byl to den plný hudby, 
takže fanoušci jazzových a orchestrálních skladeb si přišli na své.  
 

              
 



V sobotu 1. června se konal na zámku Červený Hrádek „Myslivecký den a den s lesy ČR, 
s.p.“ v rámci kterého se uskutečnila výtvarná soutěž. Každý rok se žáci ZUŠ Jirkov účastní 
této soutěže, i letos jsme zaslali plošné práce na daná témata. V kategorii mladších žáků se 
umístila Luisa Heublein s prací na téma „Myslivec očima dětí“, v kategorii starších žáků 
získala ocenění Martina Vaňourková se svým akvarelem na téma „Ráj zvířat“. Obě výherkyně 
ze třídy Ivany Švejkarové si přišly vyzvednout diplomy a ceny na dopolední vyhlášení 
výsledků. Všechny výtvarné práce byly vystavené v prostorách zámku a v jeho okolí.  
V rámci Mysliveckého dne bylo na zámku a v jeho okolí spousta mysliveckých aktivit. Ráno 
bylo slavnostní zahájení Podkrušnohorské oblastní výstavy psů loveckých plemen a 
odpoledne byly zahájeny doprovodné soutěže loveckých psů. Byla otevřena naučná stezka 
Lesů ČR, v zámecké kapli proběhla Svatohubertská mše, konalo se i pasování absolventů 
zkoušek myslivosti a předávali se myslivecká vyznamenání. Vyznamenání o zásluhy za 
myslivost a stříbrný odznak obdržela také naše paní učitelka Iva Šimková.   
Konala se rovněž přehlídka trubačských souborů a sólistů, které se zúčastnil náš trubačský 
soubor Halali, jako sólisté se představili Petr Kub, Veronika Zachová a Adéla Bogárová ze 
třídy Ivy Šimkové.  
 

 
 
 
 
 
 
5. června uspořádala paní učitelka Hana Šimková pro své žáky tanečního oboru a jejich rodiče 
taneční přehlídku vlastních choreografií pod názvem Taneční hvězdičky. Žákyně si 
připravily vlastní sólová vystoupení, zařadily i taneční dua, tria či kvarteta. Dívky měly dané 
určité podmínky, které musely dodržet – volný taneční styl, délka vystoupení maximálně 1,5 
minuty. Diváci shlédli celkem třináct tanečních choreografií, které ocenili velkým potleskem. 
 



           
 

             
 
 
 
10. června uspořádal orchestr Red Dwarf Band již třetí vzpomínkový Koncert pro Mat ěje 
Volfa v jeho rodném Chomutově.  Byla to vzpomínka na chlapce, který bojoval se zákeřnou 
nemocí a svůj boj o život prohrál. Tímto koncertem se snažil orchestr potěšit spoustu lidí a 
připomenout všem, že by nám nemělo být lhostejné neštěstí druhého člověka.  
 



           

           

 

 

Ve dvou dnech 11. a 12. června uspořádali nejstarší žáci třídy C a D literárně-dramatického 
oboru broadwayský muzikál SRDCOVÝ KRÁL , který je ve světě velmi oblíbený a známý 
pod názvem All shook up. Jedná se o muzikál na téma Shakespearovy romantické komedie 
Večer tříkrálový, doprovázený hity krále rock & rollu, Elvise Presleyho. Nejstarší žáci 
dramatického oboru, pod vedením paní učitelky Denisy Fazekašové, zahráli jako 
profesionálové. Hráli i zpívali s velkým nasazením, své role si doslova užívali. Za oba dny 



odehráli představení celkem šestkrát, dopoledne hráli pro starší žáky jirkovských škol a 
odpoledne byl muzikál určen pro rodiče a veřejnost. Účast byla velká a herci sklidili po 
zásluze obrovský úspěch a uznání od diváků.  

                

                

 
 
12. června se konala prezentace tanečního oboru, pod názvem Taneční akademie 2019, 
kterou pořádaly učitelky tanečního oboru, Hana Šimková, Michala Pořická a Edita Bakrlík, ve 
sportovní hale na Březenecké v Chomutově. Program trval celkem 90 minut a diváci mohli 
vidět 24 tanečních čísel různých žánrů. Vystupovalo celkem 96 žáků ve věku od 5 do 19 let. 
K vidění byly jak společné sestavy tříd, tak i vybraná sólová vystoupení, které si žáci sami 
připravili. Moderátorka Michaela Třeštíková před každým vystoupením skupinu či 
jednotlivce uvedla, zmínila se o dosavadních výsledcích různých soutěží, které se uskutečnily 



v tomto školním roce. Tato akce tanečního oboru byla završením společné práce a 
celoročního úsilí. Žáci měli možnost porovnat své výkony a inspirovat se k další taneční 
tvorbě.  

         
 

         
 



                    
 
13. června opět po roce nadešel sváteční čas, který si užili především naši absolventi všech 
oborů – hudebního, výtvarného, tanečního i dramatického. Žáci prvního i druhého stupně 
ukončili svoje studium opravdu slavnostně. Koncertu absolventů předcházela tradičně 
výstava absolventů, konaná v naší Galerii dětí, kde se absolventi představili vždy uceleným 
souborem výtvarných prací na dané téma. Žáci absolventského ročníku byli již zkušenější 
výtvarníci, měli za sebou sedm a více let docházky do výtvarného oboru, proto jejich práce 
měly myšlenku i nápad. Ke zhlédnutí byly například výtvarné řady na téma Portrét, Plakát, 
Voda, Černobílá Praha, Na maličkostech záleží, Čas plachetnic, Ondropolis, Móda a další. Za 
hudebního doprovodu Miroslava Hefnera si v příjemné atmosféře mohli všichni příchozí 
prohlédnout vystavované práce. Po výstavě následoval tolik očekávaný večer. V koncertním 
sále se konal slavnostní nástup všech absolventů, po něm následovalo slavnostní předávání 
pamětních listů a dárků absolventům, a vrcholem večera byl koncert absolventů hudebního 
oboru. 
 

                



 
 

 
 

 
 



            
 
 
 
V zahradách Františkánského kláštera v Kadani se 16. června konal již 12. ročník 
festivalu jazzových a tanečních orchestrů základních uměleckých škol. Vystoupilo zde 
celkem šest orchestrů z Ústeckého kraje – The Little bit Band (ZUŠ ŽATEC), Sax Band (ZUŠ 
LITVÍNOV), Tequila Band (ZUŠ CHOMUTOV), Orchestr ZUŠ KS Kadaň, Junior Big Band 
(ZUŠ LITVÍNOV) a náš jirkovský Red Dwarf Band (ZUŠ JIRKOV). V průběhu festivalu se 
představili také ostatní hudebníci ze ZUŠ KS Kadaň, a to na malé scéně u Konírny. V závěru 
festivalu vystoupil jako host North Big Band a Martin Chodúr.  
 
 
17. června se na Klavírním koncert ě v koncertním sále ZUŠ Jirkov představily žákyně ze 
třídy paní učitelky Miroslavy Rakové. Dvě absolventky I. stupně, Nela Babjáková a Anna 
Olivíková, svým vystoupením úspěšně zakončily studium I. stupně, Karolína Smítková, 
loňská absolventka II. stupně se s naší školou rozloučila veřejným vystoupením. Jako host 
večera vystoupil bývalý žák naší školy, nyní student teplické Konzervatoře, Adam Braun. 
Všichni čtyři mladí klavíristé se představili v pestrém programu skladeb všech stylových 
období od baroka až po současnost, ve skladbách sólových, pro dva klavíry i skladbě 
šestiruční. 



          
 

18. a 19. června si třída B literárně-dramatického oboru vybrala pro své veřejné představení 
pohádkovou hru SHREK. Tato třída je velice šikovná, protože připravila s paní učitelkou 
Denisou Fazekašovou pohádku na výchovné koncerty a představení Shrek bylo jejich druhé 
veřejné vystoupení, které zvládli nastudovat za jeden a půl měsíce. Herci si do scénáře přidali 
své vlastní vtipy a nápady, využili své pohybové schopnosti v bojových a tanečních scénách, 
a úžasně se vžili do svých rolí. Výsledkem bylo velmi vtipné, padesátiminutové představení, 
které se odehrálo celkem čtyřikrát, opět pro školy z Jirkova a pro rodiče i veřejnost.   

         



                    

 

Pohádkový příběh PRINCEZNA ZE MLEJNA  letos nazkoušeli nejmladší a teprve 
začínající herci – žáci literárně dramatického oboru ze třídy A. Představení podle předlohy 
Zdeňka Trošky z roku 1994 mělo u dětí velký úspěch. Hlavní hrdinové pohádky, Eliška a 
Jindřich, se museli vypořádat s knížetem, čertem, vodníkem i čarodějnicí. Zaznělo několik 
známých písní, jako např. Teče voda teče, Jdu cestou necestou, Šípková růžičko. Malí herci s 
pohádkou vystoupili celkem čtyřikrát, ve dnech 24. a 25. června. Zahráli opět pro rodiče a 
veřejnost, na své představení pozvali rovněž mladší žáky jirkovských základních škol. 

            



             

 

Konec školního roku uzavřel 20. června Závěrečný koncert žáků hudebního oboru, kde si 
s chutí a někteří žáci naposledy, měli možnost zahrát na půdě ZUŠ Jirkov. Někteří z nich 
ukončili tímto školním rokem docházku a nastupují na konzervatoř, střední a vysoké školy.  

    

Ke konci června se konalo ještě několik menších interních koncertů, které měli v režii sami 
učitelé. Patřily sem například koncerty klávesové a dechové třídy J. Bartoňové a R. Buňáta, 
pěvecké a klavírní třídy L. Kulíškové a Z. Shepelevy.  
 



Žáci klavírního oddělení, tak jak je zvykem již po několik let, se rozloučili se školním rokem 
Koncertem před prázdninami, který proběhl 25. června. V koncertním sále ZUŠ Jirkov se 
představili klavíristé ze tříd paní učitelky M. Rakové, H. Malé a P. Valvody. V pestrém 
programu skladeb různých žánrů a stylů zazněl klavír sólový i čtyřruční, žáky přípravných 
ročníků podpořili u klavíru jejich učitelé.  
 
Úplným závěrem školního roku 2018/2019 bylo již tradičně MS v mažoretkovém sportu, tedy 
World Championship Majorettes Sport 2019. Soutěž se konala v týdnu od 20.8. do 24.8. 
2019, v hale Královka v Praze. Soutěžící se na MS probojovali na základě postupů, které 
získali v předešlých postupových soutěžích. Těmi byly nejprve kvalifikační kola a Mistrovství 
ČR, šampionáty jednotlivých zúčastněných zemí a evropský šampionát. Naše dvě skupinky 
mažoretek ze ZUŠ Jirkov, pod vedením učitelky Hany Šimkové, se na soutěžní sezónu  
připravovaly celý rok. Prvním týmem, který se probojoval až na tento světový šampionát, 
byla sedmičlenná mininiformace v seniorské kategorii v disciplíně pom-pom, která má název 
Roxis. I přes různé obtíže, které nastaly během srpnových tréninků se nakonec vypravila 20. 
srpna do Prahy zkusit své štěstí a se svou choreografií The Guardians of The Universe si 
děvčata vysloužila od poroty sedmé místo.  Druhou skupinou byla sedmičlenná miniformace 
mladších dívek v juniorské věkové kategorii, pod názvem Marionky. Ve velké konkurenci si 
dokázaly vybojovat s tematickou choreografií pod názvem Mermaids  s pom-pomy skvělé 
čtvrté místo. 
A to byl tedy školní rok 2018/2019! 
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