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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). Školní 

vzdělávací program nese název Škola poHOdy, tvořiVOsti, TOlerance a ohLeDuplnOsti. 

 

Obsah učiva je možno upravit až do 30% jeho rozsahu tak, aby byla respektována osobitá 

tvořivost učitele a aby vznikl prostor pro individuální přístup k žákům.  

 

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 2021/2022 

 
 
počet učitelů celkem/přepočt. : 31/18,4183 z toho odborně nekvalif./přep. : 0/0,00 
        
počet učitelů HO/přep. : 26/14,9897 z toho odborně nekvalif./přep.   : 0/0,00 

počet učitelů OO/přep. : 5/3, 4286 z toho odborně nekvalif./přep.   : 0/0,00 

 

 

 

 



3.2 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
2021/2022 

 
UČITEL – JMÉNO  NÁZEV AKCE TERMÍN 
Jaroslava Wernerová Využití nových metod a forem ve výuce 

klávesových nástrojů na ZUŠ – 
vzdělávací program NPI ČR, akreditace 
MŠMT 

2. 10. 2021 
ZUŠ Litvínov 

Luboš Hána CANTUS CHORALIS – sbormistrovské 
sympozium o sborovém zpěvu,  
UJEP Ústí n/L. 

18. – 20. 10. 2021 
UJEP Ústí n/L. 

Dana Vajcová 
Iva Šimková 

Metodika hry na žesťové dechové 
nástroje – hra na trubku – akreditovaný 
seminář 

4. 12. 2021 
Konzervatoř Teplice  

Martin Sem Metodika hry na bicí nástroje – 
akreditovaný seminář 

8. 1. 2022 
Konzervatoř Teplice 

Dana Vajcová Metodika hry na zobcovou flétnu – 
akreditovaný seminář 

15. 1. 2022 
Konzervatoř Teplice 

Zhanna Shepeleva Tvůrčí přístup při nácviku skladeb 
s přihlédnutím k slohovým specifikům – 
akreditovaný klavírní seminář, lektor 
Martin Kasík 

26. 2. 2022 
Konzervatoř Teplice 

Marie Hánová Práce s diferencovanou třídou a náměty 
na vzdělávání  - akreditace MŠMT  

4. 5. 2022 
Gymnázium Chomutov 

Marie Hánová Rozvoj osobnosti pedagoga a zásady 
efektivní komunikace - akreditace 
MŠMT 

6. 5. 2022 
Gymnázium Chomutov 

Miroslava Raková Mezinárodní interpretační kurzy 
Zábřeh, aktivní účast žákyně Elisabeth 
Volšové 

10. – 16. 7. 2021 
Zábřeh 

Luboš Hána 
Marie Hánová 

Letní dílny HV – UJEP Ústí n/L. 13. – 19. 8. 2022 
Ústí n/L. 

Martina Slámová Třeboňská letní setkávání – akordeonové 
kurzy v Třeboni 

16. 8. – 20. 8. 2022 
Třeboň 

Kateřina Petrová Konzervatoř Teplice – Populární zpěv dálkové šestileté 
studium 

Filip Zázvorka Konzervatoř Teplice – hra na bicí 
nástroje 

denní šestileté 
studium 

Martin Sem UJEP Ústí nad Labem – bakalářské 
studium, specializace v pedagogice – 
Popularizace hudby a organizace 
hudebního života 

denní studium 

Miroslava Raková HF JAMU Brno – Metodické centrum: 
Didaktika přípravy klavíristů do 
umělecké a pedagogické praxe 

čtyřsemestrální kurz 

 
 



3.3 Změny ve stavu zaměstnanců 
 
Ve školním roce 2021/2022 ukončili pracovní poměr v ZUŠ Jirkov – Filip Zázvorka, Adam 
Schmidt, Jan Delin.  Nově nastoupili Jaroslava Wernerová, Blanka Koňáková 
 
 
 
 

4. Údaje o žácích 

4.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

POLOLETNÍ  KLASIFIKACE  PODLE  OBORŮ  
1. pololetí – 2021/2022  

 
 

 hudební  výtvarný taneční LDO Celkem: 
Počet žáků: 323 135 72 28 558 
      z toho přípravka: 14 17 15 2 48 
z toho dospělí: 59 0 0 0 59 
      Prospěl s vyznamen.: 304 115 57 26 502 
Prospěl: 3 0 0 0 3 
Neprospěl: 0 0 0 0 0 
Neklasifikováno: 16 20 15 2 53 
Klasifikováno: 307 115 57 26 505 
       

 
POLOLETNÍ  KLASIFIKACE  PODLE  OBORŮ  

2. pololetí - 2021/2022 
 
 

 hudební  výtvarný taneční LDO Celkem: 
Počet žáků: 314 135 71 27 547 
      z toho přípravka: 17 17 15 1 50 
z toho dospělí: 62 0 0 0 62 
      Prospěl s vyznamen.: 279 118 56 26 479 
Prospěl: 18 0 0 0 18 
Neprospěl: 0 0 0 0 0 
Neklasifikováno: 17 17 15 1 50 
Klasifikováno: 297 118 56 26 497 
      
Absolventi 2021/22 31 4 5 1 41 



4.2  Údaje  o přijímacím řízení 
 

Zápis nových žáků proběhl v týdnu od 31.5.- 3.6.2022. Předcházela mu prezentace 

všech oborů 30.5.2022 na prostranství před školou. Vzhledem k tomu, že dva předchozí roky 

byly poznamenány covidovou karanténou a došlo k odlivu žáků, bylo rodičům umožněno, aby 

chodili k přihlášení nových žáků i během celého měsíce června, v podstatě až do konce 

školního roku. V tomto termínu se přihlásilo zhruba 40 žáků, je otázkou, kolik jich opravdu 

v září do školy nastoupí. 

Během roku, pokud nejsou koronavirová omezení, žáci naší školy pravidelně vystupují 

na veřejnosti, 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, Otvice).  

Pravidelným náborovým opatřením k získávání potenciálních žáků jsou výchovné 

koncerty. Jednak jsou to koncerty orchestru Red Dwarf Band, které jsou cíleny na vyšší 

ročníky ZŠ, tedy pro 4. a  5. třídy ZŠ. Druhým typem výchovných koncertů jsou klasické 

koncerty formou pohádek, které připravuje literárně-dramatický obor a jsou určeny pro žáky 

MŠ a 1. tříd ZŠ. Všechny tyto koncerty se těší velké oblibě jak u žáků škol, tak u jejich 

učitelů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Absolventi  školy  2021/2022 
 

UČITEL - HO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK Studijní zaměření 

Babjáková K. Neumaierová Kamila 7. klavír 
 Třeštík Tadeáš 7. klavír 
 Vejmelková Justýna 7. klavír 
 Neumaier Filip IV. klavír 
Bartoňová J. Šlapáková Barbora 7. klávesy 
 Willheimová Barbora 7. klávesy 
 Stuchlík Milan IV.SPD klávesy 
Hisemová J. Matocha Martin IV. klávesy 

Kulíšková L. Kočová Klára 7. populární zpěv 
 Volařík Radim 7. populární zpěv 
Liebig V. Matějková Nicol 7. saxofon 
 Novák Vít 7. saxofon 
Petrová K. Citráková Eva 7. populární zpěv 

 Weiglová Kristýna 7. populární zpěv 

Raková M. Heublein Luisa 7. klavír 

Sailerová M. Adamcová Anna 7. klavír 

 Cermanová Michaela 7. klavír 

 Cermanová Tereza 7. klavír 
 Horáková Ema 7. klavír 
 Škapová Alžběta 7. klavír 
 Šmakalová Markéta 7. klavír 

Sem M. Elexa Tomáš 7. bicí 
Shepeleva Z. Kárová Karolína 7. klavír 
 Linhart Jindřich 7. klavír 
 Steinbachová Eva IV.SPD klavír 
Slámová M. Krocová Kristýna 7. klávesy 
 Dologhová Denisa IV.SPD klávesy 

Šimková I. Vlček Michal IV. trubka 

Valenta J. Brožková Veronika 7. bicí 
 Hälbig Kate 7. bicí 
Valvoda P. Doušová Lucie IV.SPD klavír 
    
HO –  31   žáků I.st. – 24  žáků II.st. – 3 žáci SPD – 4 žáci 

 



 
 

UČITEL - VO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK Studijní zaměření  
Hromádková Š. Křesák Jakub 7. Výtvarný obor 
 Pešornová Anna 7. Výtvarný obor 
 Hvozda Viktor IV. Výtvarný obor 
Bílek Š. Burešová Viktorie 7. Výtvarný obor 

    
VO –  4 žáci  I.st. –   3 žáci II.st. – 1 žák SPD – 0 žáků 

 
 
  

UČITEL - TO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK Studijní zaměření 

Pořická M. Baxová Jana 7. Současný tanec 
 Dostálová Sára 7. Současný tanec 

 Skoumalová Karolína  7. Současný tanec 

 Tučková Michaela 7. Současný tanec 

 Černá Michaela 7. Současný tanec 
    
TO –  5 žáků I.st. – 5 žáků II.st. – 0 žáků SPD – 0  žáků 

 
 
 
 

UČITEL - LDO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK Studijní zaměření 

Horová D. Handlová Eliška 7. Dramatická tvorba 
    
TO –  1 žák I.st. – 1 žák II.st. – 0 žáků SPD – 0  žáků 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



4.4 Soutěže 
Soutěže všech oborů byly i v tomto školním roce poznamenány vlivem koronavirové 
karantény a Covid-19. Dva předchozí roky jsme učili distančně, takže výuka byla v mnoha 
směrech omezena. I přes všechny tyto problémy se naši žáci velmi výrazně zapojili do 
letošních soutěží napříč jejich spektrem a dokázali, že spolupráce žáků a učitelů v naší škole 
funguje na vysoké úrovni. Naši učitelé pracují velmi profesionálně, a tak i přistoupili 
k přípravě žáků na soutěže základních uměleckých škol, kde panuje vysoká úroveň a velká 
konkurence. Naši žáci se umístili na předních příčkách soutěží i v těch nejvyšších kolech. A 
za to patří žákům i jejich učitelům velké poděkování. 
 
 

Hudební obor 2021/2022   
Okresní kolo ve hře na bicí nástroje v ZUŠ Chomutov 
Eliška Kovaříková 1. místo s postupem do krajského kola 
Tomáš Elexa 1. místo 
 

Okresní kolo ve hře na dechové nástroje v ZUŠ Kadaň 
Matějková Nicol (zobcová flétna) 1. místo s postupem do krajského kola 
Lukáš Jan Kolínský (zobcová flétna) 1. místo 
Václav Lahmer (trubka) 1. místo 
Tobiáš Armstark (trubka) 2. místo 

Daniel Magni (trubka) 2. místo 
Matějková Nicol (saxofon) 1. místo s postupem do krajského kola 
Lucie Skalníková (saxofon) 1. místo s postupem do krajského kola 
Martin Matocha (klarinet) 1. místo s postupem do krajského kola 
 

Okresní kolo ve zpěvu v ZUŠ Klášterec nad Ohří 
Denisa Maria Kösztnerová 1. místo s postupem do krajského kola 
Eliška Zelenková 1. místo 
 

Krajské kolo ve hře na bicí nástroje v ZUŠ Chomutov 
Eliška Kovaříková 2. místo 
 

Krajské kolo ve hře na dechové nástroje v ZUŠ Litvínov 
Matějková Nicol (saxofon) 1. místo 
Lucie Skalníková (saxofon) 1. místo 

Martin Matocha (klarinet) 1. místo 
Matějková Nicol (zobcová flétna) 2. místo 
 

Krajské kolo ve zpěvu v ZUŠ Ústí nad Labem 
Denisa Maria Kösztnerová 1. místo s postupem do ústředního kola 
 



Ústřední kolo ve zpěvu v ZUŠ Turnov 
Denisa Maria Kösztnerová 2. místo 
 

LITVÍNOVSKÉ DŘEVOHRANÍ 2022 
Gold in Black – Lucie Skalníková (saxofon) 
Martin Matocha, Tereza Tomášková (klarinet) 

1. místo 

 

2. ročník soutěžního jazzového festivalu Jazz Fest Competition v Žatci 
Orchestr Red Dwarf Band 1. místo  
RDB a Eva Citráková Ocenění za stylově zahranou a zazpívanou 

píseň „Hey, Big Spender“ 
   

 
 
 

Výtvarný obor 2021/2022 
Jirkovská Paleta „Lítá, co křídla má“ – 29. ročník celostátní 
výtvarné soutěže 
Šarlota Štěchová 1. místo  
Zuzana Pejcharová 1. místo  
Zuzana Janda, Eliška Olejková, Victoria 
Anastázie Thumsová 

1. místo  

Eliška Červená 1. místo  
Lucie Landsmanová 1. místo  
Kateřina Moravcová 2. místo  
Sofie Červená 2. místo  
Zuzana Janda 3. místo  
Tomáš Bernas 3. místo  
Matyáš Benhák Zvláštní cena za návrh obrázku na plakát a 

diplom 
  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



4.5     Žáci přijatí na střední školy uměleckého směru  
      s talentovou zkouškou ve školním roce 2021/2022:   
 

 
 
Výtvarný obor  

 
Kristýna Pištová - Střední průmyslová škola keramická a sklářská – Karlovy 
Vary 
     obor: Grafický Design  
 
Šárka Březinová – Střední průmyslová škola keramická a sklářská – Karlovy 
Vary 
     obor: Grafický Design  
 
Kateřina Štolová - Střední umělecko-průmyslová škola sklářská – Kamenický 
Šenov 
     obor: Užitá malba  
 
Anna Pičkárová – Střední škola obchodu a služeb, Teplice 
     obor: Grafický Design 
 
Eliška Luttermannová – Střední odborná škola Hamr – Litvínov 
                obor: Grafický Design  
 
Viktorie Burešová – Střední odborná škola Hamr – Litvínov 
        obor: Grafický Design  
 
 
 
Přijetí na tyto prestižní umělecké školy svědčí o výborné kvalitě našich 
učitelů i žáků. 
 

 

 

 

 



5.  Údaje o inspekcích a kontrolách 

 
Ve školním roce 2021/2022  proběhla  v  ZUŠ Jirkov veřejnosprávní 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 byl bez výhrad. 

Ve školním roce 2021/2022 proběhl pak i celkový audit, který provedla firma AUDIT 

OBCE, s.r.o., Příbram – bez výhrad. 

      Kontrola České školní inspekce v tomto školním roce neproběhla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Plán práce ZUŠ Jirkov na školní rok 2021/2022 

AKCE TERMÍN MÍSTO ZAJIŠŤUJE 
Soustředění orchestru Red Dwarf Band 23.8.- 26.8.2021   Zásada u 

Kadaně 
Liebig  

Memorial Richarda Knolla, národní soutěž 27.-29.8.2021 Č. Hrádek 
Vysočany 

Šimková I. 

Koncert pro Matěje – orchestr RDB 8.9.2021 
16.00 hodin 

Chomutov Liebig 

Mezinárodní jazzový festival Česká Kamenice 17.9.2021 Česká 
Kamenice 

Liebig 

Koncert sboru Ventilky - pro klienty 
Raiffeisenbank (jen pro zvané) 

21.9.2021 
18.30 hodin 

Plzeň Hánovi 

14. ročník soutěžního festivalu Jirkovský 
Písňovar 

1.- 3.10.2021 Č. Hrádek Hánovi 

Zahajovací koncert Jirkovského Písňovaru 
 

1.10.2021 
19.00 hodin 

Č. Hrádek Hánovi 

Bloky soutěžních vystoupení v rámci JP 2.- 3.10.2021 Č. Hrádek Hánovi 
Klavírní seminář Litvínov 2.10.2021 ZUŠ Litvínov učitelé klavírního 

oddělení 
Mezinárodní hudební festival Pardubice 2021 
– soutěžní přehlídka Big Bandů 

14.-16.10.2021 Pardubice – 
Sukova síň 

Liebig + orchestr 
RDB 

KPH – Pěvecký koncert - Michaela Zajmi-
soprán, Pavel Voráček-klavír 

19.10.2021 
18.30 hodin 

sál ZUŠ Jirkov 
 

KPH 

Oficiální vyhlášení 29. ročníku celostátní 
výtvarné soutěže Jirkovská paleta na téma  
LÍTÁ, CO KŘÍDLA MÁ    

31.10.2021  ZUŠ Jirkov Hromádková 

Interní přehrávky aneb Školní festival etud 3.+ 
4.roč. / I.st. 

1.11. klavír, dechy 
2.11. EKN 
3.11.-kytary, smyčce 
16.00 hodin 

malý sál č.34 
uč. souborů č.35 
 

tým učitelů 

SVĚT JE OTEVŘENÁ KNIHA – výstava 
výtvarného oboru 

4.11.2021 
17.00 hodin 

Galerie dětí 
ZUŠ Jirkov 

Hromádková, 
Švejkarová, 
Hudeb.zahájení – 
M.Slámová 

Hudební dostaveníčko žáků a jejich učitelů  
- společný koncert 
 

11.11.2021 
18.00 hodin 
  

sál ZUŠ Jirkov 
 
 

Babjáková, Slámová-
foto,Hisemová, 
Kubošek 
Program: Bartoňová 

KPH – Flétnový recitál – Jan Ostrý-flétna, 
Silvie Ježková-klavír 

16.11.2021 
18.30 hodin 

sál ZUŠ Jirkov KPH 

Podzimní koncert žáků  
 
 

18.11.2021 
18.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Kulíšková 
Bartoňová-foto 
Shepeleva, Hefner 
Program: Vajcová 

Podzimní koncert klavírního oddělení 22.11.2021 
18.00 hodin 

Galerie Jirkov Raková 

Podzimní koncert třídy Martiny Slámové 24.11.2021 
16.30 hodin 

malý sál č.34 Slámová 



Ventilky v synagoze – koncert sboru Ventilky 25.11.2021 
19.00 hodin 

Jirkovská 
synagoga 

Hánovi 

Adventy na zámku s dramatickým oborem – 
představení skupiny žáků LDO v rámci 
prohlídek zámku Červený Hrádek 

28.11.2021 
5.12.2021 
12.12.2021 
19.12.2021 
10.00–17.30 hodin 

zámek  
Červený Hrádek 

Horová 

Mikulášský koncert – HO,TO,LDO 
 

2.12.2021 
18.00 hodin 
 

sál ZUŠ Jirkov Horová, Valvoda-foto 
Bartoňová, Valenta 
Program: Wernerová 

Nebe, peklo, ráj – mikulášská akce LDO 
v městských sklepech a jirkovské věži 

3.12.2021 
15.00–18.30 hodin 

městské sklepy 
jirkovská věž 

Horová 

Vánoční koncert klavírního oddělení v Jacques 
Café Chomutov 

9.12.2021 
17.00 hodin 

Chomutov Raková, Babjáková, 
Valvoda 

Adventní koncert Ventilek v kostele sv. 
Martina 

12.12.2021 
16.30 hodin 

Rtyně nad 
Bílinou 

Hánovi 

Adventní koncert Ventilek v kostele sv. 
Vavřince (Hradiště) 

12.12.2021 
18.00 hodin 

Bžany Hánovi 

JIRKOVSKÝ ADVENT 2021 13.12.2021 
9.00-17.00 

nám. E. Beneše 
Jirkov 

Švejkarová + učitelé  

Koncert Ventilek v Národním muzeu (pro Dr. 
Max) 

13.12.2021 Národní muzeum 
Praha 

Hánovi 

Vánoční výstava dětských prací VO na téma  
Nejkrásnější svátky                                                  

16.12.2021 
17.00 hodin 

Galerie dětí 
ZUŠ Jirkov 

Švejkarová, 
Hromádková, Bílek 

Vánoční koncert žáků  
  

16.12.2021 
18.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Kulíšková, Raková-
foto, Horová, Šobáň 
Program: Valvoda 

Vánoční koncert Ventilek 16.12.2021 
17.00 hodin 

Dubí - Kostel 
Neposkvrněného 
početí Panny Marie 

Hánovi 

Přišlo jsi k nám, Jezulátko - vánoční koncert 
Ventilek v kapličce na Jindřišské  

16.12.2021 
19.00 hodin 

Jindřišská Hánovi 

Soustředění orchestru Red Dwarf Band 16.-19.12. 2021 Svahová Liebig 
Zpívání na schodech  20.12.2021 

16.00 hodin 
ZUŠ Jirkov -  
vestibul 

Kulíšková 

Vánoční koncert orchestru Red Dwarf Band  
aneb Ohlédnutí za 20 lety orchestru  

21.12.2021 
18.00 hodin 

Jirkovské 
divadlo 

Liebig 
 

KPH – Eben trio 18.1.2022 
18.30 hodin 

sál ZUŠ Jirkov KPH 

Interní koncert klávesáků ze třídy Jany 
Hisemové 

27.1.2022 
16.00 hodin 

učebna č.35 Hisemová 

Interní koncert třídy Pavla Kuboška 27.1.2022 
16.30 hodin 

malý sál č.34 Kubošek 

Interní koncert pěveckého oddělení 31.1.2022 
16.00 hodin 

malý sál č.34 Kulíšková, Petrová 

Interní koncert třídy Romany Pešornové a 
Martina Heyzla 

7.2.2022 
17.00 hodin 

malý sál č.34 Pešornová, Heyzl 

Interní koncert třídy Jitky Bartoňové a Viléma 
Liebiga 

8.2.2022 
16.30 hodin 

učebna č.35 Bartoňová, Liebig  

Školní kolo celostátní soutěže HO  10.2.2022 
15.00 – 17.30 hodin 

ZUŠ Jirkov tým učitelů HO 



Kouzelný klavír – nesoutěžní přehlídka 
klavírního oddělení 

10.2.2022 
14.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov učitelé klavírního 
oddělení 

Okresní kolo celostátní soutěže MŠMT 
v sólové a souborové hře na bicí nástroje 

15.2.2022 
9.00 hodin 

ZUŠ 
Chomutov 

učitelé bicích nástrojů 

Zimní koncert 
 
 

17.2.2022 
18.00 hodin 

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

Žesťový soubor OTTONI na zahájení 
vernisáže výstavy Duhový svět (Nadi Hoštové a 
Anny Kabourkové) v Jacques Café Chomutov 

3.3.2022 
16.00 hodin 

Jacques Café 
Chomutov 

Šimková 

Okresní kolo celostátní soutěže MŠMT 
v sólovém a komorním zpěvu  

9.3.2022 ZUŠ 
Klášterec n/O. 

učitelé zpěvu 

Jarní koncert třídy Martiny Slámové 9.3.2022 
17.00 hodin 

malý sál č.34 Slámová 

Chomutov zpívá pro Ukrajinu – Ventilky, 
Hlahol, Aurum, ŽKS Jirkov 

10.3.2022 
18.30 hodin 

Kostel sv. Ignáce 
Chomutov 

Hánovi 

Okresní kolo celostátní soutěže MŠMT ve hře 
na dechové nástroje 

15.3.2022 ZUŠ Kadaň učitelé dechových 
nástrojů 

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

18.3.2022 
9.00, 10.00, 11.00 h 

sál ZUŠ Jirkov Liebig 
+kolektiv učitelů 

KPH – Houslový recitál – Milan Al-Ashhab-
housle, Adam Skoumal-klavír 

22.3.2022 
18.30 hodin 

sál ZUŠ Jirkov KPH 

Krajské kolo celostátní soutěže MŠMT 
v sólovém a komorním zpěvu 

24.3.2022 ZUŠ Ústí n/L. Kulíšková 

Interní koncert pěveckého oddělení 28.3.2022 
16.00 hodin 

malý sál č.34 Kulíšková, Petrová 

Krajské kolo celostátní soutěže MŠMT ve hře 
na bicí nástroje 

29.3.2022 ZUŠ 
Chomutov 

Zázvorka 

Benefiční koncert orchestru Red Dwarf Band 
pro Ukrajinu 

28.3.2022 
18.00 hodin 

Jirkovské 
divadlo 

Liebig 

Koncert učitelů Hudební obrazy                            
– koncert učitelů ke svátku Dne učitelů 

31.3.2022 
18.00 hodin 

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

DŘEVOHRANÍ – soutěž dřevěných dechových 
nástrojů v Litvínově 

1.4.2022 Litvínov Liebig, Heyzl 

Krajské kolo celostátní soutěže MŠMT ve hře 
na dechové nástroje 

4.4.2022 ZUŠ Litvínov učitelé dechových 
nástrojů 

Jarní koncert žáků – HO,TO,LDO 
 

7.4.2022 
18.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Hefner, Slámová-foto  
Raková, Kubošek 
Program: Heyzl 

Porota Jirkovské palety 8.4.2022 
10.00 hodin 

ZUŠ Jirkov Švejkarová, 
Hromádková 

KPH – Klavírní recitál Matyáše Nováka 12.4.2022 
18.30 hodin 

sál ZUŠ Jirkov KPH 

Zahájení kulturní sezóny na jirkovské věži – 
trubačský soubor OTTONI 

23.4.2022 
13.00 hodin 

Jirkovská věž Šimková 

Děti hrají dětem -  výchovné koncerty 25.+26.4.2022 sál ZUŠ Jirkov Horová, 



s pohádkou pro MŠ+1.tř. ZŠ Jirkov 8.30, 9.30, 10.30 Raková(obvolat MŠ+ZŠ) 
+ kolektiv učitelů 

Průzkumy hudebnosti v MŠ v Jirkově, Vysoké 
Peci, CV – Zahradní, Červený Hrádek 

25.4. – 20.5.2022 MŠ učitelé HO 

Koncert Ventilek pro Dr. Max v Národním 
muzeu Praha 

25.4.2022 
18.00 hodin 

Národní muzeum 
Praha 

Hánovi 

Ústřední kolo celostátní soutěže MŠMT 
v sólovém a komorním zpěvu 

29.4.-1.5.2022 ZUŠ Turnov Kulíšková 

Vernisáž a slavnostní vyhodnocení 29. ročníku 
Jirkovské palety Lítá, co křídla má 

5.5.2022 
16.30 hodin 

sál ZUŠ Jirkov 
Galerie dětí 

Hromádková, 
Švejkarová 

Koncert Ventilek s Děčínským pěveckým 
sborem na zámku Červený Hrádek 

10.5.2022 
18.30 hodin 

zámek Červený 
Hrádek 

Hánovi 

TANEČNÍ AKADEMIE 2022 11.5.2022 
17.00 hodin 

Jirkovské 
divadlo 

Pořická, Schmidt 

Májový koncert žáků 12.5. 2022 
18.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Babjáková, Raková –
foto, Kulíšková, 
Valenta 
Program: Sem 

Soubor Halali na Mysliveckém dni na 
Červeném Hrádku  

28.5.2022 Červený 
Hrádek 

I. Šimková 
 

KPH – Slavic trio 24.5.2022 
18.30 hodin 

sál ZUŠ Jirkov KPH 

Orchestr Red Dwarf Band na 2. ročníku 
soutěžního jazzového festivalu Jazz Fest 
Competition v Žatci 

25.5.2022 Městské divadlo 
Žatec  

Liebig 

Rodinné muzicírování  26.5.2022 
18.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Wernerová 
Bartoňová-foto 
Slámová, Hefner 
Program: Wernerová 

Zápis nových žáků na školní rok 2022/2023 31.5.-3.6.2022 
13.00-17.00 hodin 

ZUŠ Jirkov Sailerová, Švejkarová 

Klavírní koncert – společný koncert klavíristů 
ZUŠ Jirkov a ZUŠ Kadaň 

2.6.2022 
18.00 hodin 

ZUŠ Kadaň učitelé klavírního 
oddělení 

Okouzleni klavírem – nesoutěžní festival 
klavírní hry  

4.6.2022 
10.00-17.00 hodin 

Vrchlického 
divadlo - Louny 

učitelé klavírního 
oddělení 

Koncert Ventilek v Marienbergu 5.6.2022 Náměstí 
Marienberg 

Hánovi 

Závěrečné zkoušky 
 

6.-10.6.2022 
 

malý sál č.34 + 
zkušebna sborů 

učitelé HO 

Strašidlo cantervillské – divadelní představení 
žáků dramatického oboru  

6.6. + 8.6.2022 
10.00 hodin (školy) 
19.00 hodin (veřejnost) 

Kino Jirkov Horová 

Orchestr Red Dwarf Band na JazzPárty v 
Litvínově 

10.6.2022 
18.30 hodin 

Citadela 
Litvínov 

Liebig 

Babička v trenkách – divadelní představení 
žáků dramatického oboru  

13.6.+14.6.2022 
10.00 hodin (školy) 
19.00 hodin (veřejnost) 

Kino Jirkov Horová 

Ocenění nejúspěšnějších žáků jirkovských škol 
tohoto školního roku – za ZUŠ Jirkov: 
D. M. Kösztnerová, M. Matocha 

15.6.2022 Synagoga 
Jirkov 

MÚ Jirkov 



Koncert absolventů u příležitosti Svátku 
hudby a Evropského dne hudby 

16.6. 2022 
18.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Pešornová, Hefner-foto 
Horová, Valenta 
Program: Valvoda 
Organizuje: J. 
Bartoňová 

Výstava absolventů I. a II.st. VO  16.6.2022 
17.00 hodin 

Galerie dětí Švejkarová,Hromádková 
Hefner – hud.doprovod 

Závěrečný koncert žáků 
 
 

23.6.2022 
18.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov 
 

Babjáková, Slámová 
–foto, Bartoňová, 
Šobáň 

Program: Petrová 

Orchestr Red Dwarf Band na Festivalu 
jazzových a tanečních orchestrů v Kadani 

26.6.2022 
14.00 hodin 

ZUŠ Kadaň Liebig 

Koncerty a interní přehrávky dle potřeby průběžně celý 
rok 

 učitelé ZUŠ 

Prezentace školy ke Dni dětí  27.6.2022 
16.00 hodin 

Zahrada ZUŠ 
Jirkov 

učitelé všech oborů 
uvádí: Hefner 

 
 
 
 

7. Rekapitulace školního roku 2021/2022 
 
Školní orchestr Red Dwarf Band se začal již v srpnu na svém čtyřdenním soustředění 
v Zásadě u Kadaně připravovat na své podzimní koncerty. Orchestr zkoušel své známé 
jazzové skladby a zároveň nastudoval a připravil nové skladby do svého repertoáru.  

                               

Orchestr Red Dwarf Band měl svůj první Koncert pro Matěje v Chomutově 8. září 2021. 
Tento koncert každoročně pořádá na přání a je to vzpomínkový koncert pro Matěje, který před 
několika lety prohrál boj se zákeřnou nemocí. Každým rokem přibývají na tomto koncertě 



noví diváci a posluchači. S převozem aparatury pomohl orchestru pan Šulc ze zámku Červený 
Hrádek a o zvučení se postaral pan Hrbek.  

                

Jednou z velmi pěkných kulturních akcí byl Mezinárodní hudební festival v České 
Kamenici, kam dostal pozvání i náš školní orchestr Red Dwarf Band, vedený Vilémem 
Liebigem. Hudební přehlídka big bandů se konala 17. září 2021 na Náměstí Míru a náš 
orchestr měl posluchačům co nabídnout. Předvedl opravdu výbornou hudební kvalitu, ale 
především hrál  své skladby pro radost. Své hudební umění předvedly i další orchestry např. 
Saxband a Jazz Band ZUŠ Litvínov, Big Band teplické Konzervatoře, Big Band ZUŠ Děčín, 
Big Band Konzervatoře Pardubice.  

                             

V době, kdy sborový život po všech lockdownech a omezeních pozvolna opět procitl k životu, 
byla každá uskutečněná akce ceněná zlatem. Všem zpěvákům, kteří se letos účastnili 1. – 3. 
října 2021 Jirkovského Písňovaru, festivalu sborové populární hudby, patří velký dík, že 
letošní ročník podpořili, užili si ho a předvedli krásné sborové výkony. Zcela neuvěřitelnou 
hudební úroveň měl páteční zahajovací koncert. Na něm tradičně vystoupil (vedle domácího 
sboru Ventilky) absolutní vítěz minulého ročníku. Vloni se festival z důvodu koronavirových 



opatření nekonal, jednalo se tedy o vítěze předloňského ročníku 2019. A tam tehdy došlo k 
výjimečné situaci, vítězné sbory byly dva. Pražský sbor Ok-Tdž vyhrál cenu poroty a sbor 
Panoptikum cenu diváků. Oba sbory letos na zahajovacím koncertě vystoupily se zajímavým 
hudebním repertoárem a ve špičkové formě, prostě festivalové zahájení jak má být. 

                       
Sobota byla na Písňovaru věnovaná sborové soutěži. Soutěžní vystoupení hodnotila porota, 
která byla letos pětičlenná, čili nejpočetnější v dějinách festivalu. Rozrostla se totiž o 
špičkového brněnského sbormistra Michala Vajdu. Ostatní členové patří mezi písňovarové 
porotcovské stálice: Sylva Sasková, Veronika Vítová, Jiří Holubec a Michal Hájek. 

                            
V soutěži poměřilo síly osm těles: tři sbory (Všelijak, Asihlasy, Tvoje máma) a pět vokálních 
ansámblů (10men, Za5, Lamas, Sotovox, Času dost). Výkony byly na velmi vysoké úrovni, 
zpěváci přijeli připraveni, porota udělila všem sborům medaile zlaté, stříbrné nebo bronzové  
a pět nejvýše hodnocených těles se utkalo v podvečerním Grand Prix. O vítězi Grand Prix se 
na Písňovaru tradičně rozhoduje vhozením mince do jednotlivých sborových džbánků. Kromě 
členů poroty (každý má tři mince) hlasují i sbormistři všech zúčastněných sborů (každý po 
jedné minci). Z tohoto napínavého klání vzešel letošní vítěz – pražský sbor Tvoje máma. 
Vedení nedělního dopoledního workshopu se nejprve ujala Sylva Sasková, poté se sbor pod 
taktovkou Michala Vajdy pustil do nácviku moravských písní. 



                    
 
 
Další velkou hudební akcí pro orchestry byl Mezinárodní hudební festival Pardubice 2021 
– soutěžní přehlídka Big Bandů v Domě hudby Pardubice v Sukově síni ve dnech 14. – 16. 
října 2021. Náš orchestr poměřil své hudební síly s mnoha dalšími zúčastněnými big bandy – 
Big Band Maďarsko, Big Band Chlumec nad Cidlinou, ZUBB – ZUŠ A. Voborského Praha - 
Modřany, Big Band ZUŠ Teplice, Junior Big Band ZUŠ Vysoké Mýto.  
Na koncertech hudebního festivalu se představily např. Ústřední hudba Armády ČR, Národní 
dechový orchestr ČR, JK BAND a Big Band Konzervatoře Pardubice. V porotě byli 
významné hudební osobnosti jako Václav Hybš, Felix Slováček, Daniel Barták, Jaroslav 
Bayer a Tomáš Čistecký. Odborná porota ocenila vysokou hráčskou úroveň orchestru Red 
Dwarf Band krásným 2. místem. Orchestr výborně reprezentoval naši školu.  

                                 



První dlouho očekávanou výstavou výtvarného oboru v tomto školním roce, na kterou jsme se 
všichni velmi těšili, byla 4. listopadu 2021 výstava s názvem „Svět je otevřená kniha“. 
Začali jsme tématem knihy jako takové, žáci vymýšleli různé varianty a pojetí knihy, tvořili 
nejprve knížky různých velikostí a typů a vymýšleli netradiční formy zápisů i vazby knih. 
Vytvářeli jednotlivé listy knih a z některých tvořili celé obrazy. V době, kdy jsme se plně 
věnovali knize, jsme přešli na distanční výuku a na tématu jsme mohli opět pokračovat až od 
května loňského školního roku.  

                          
Knihy obsahují mnoho různých témat - Vesmír, Příroda, Podzim, Slunečnice, Stavby, Naše 
myšlenky a další. Objevily se zde plošné, ale i prostorové práce, výstava byla pro návštěvníka 
velmi pestrá, rozmanitá, barevně zajímavá a zároveň interaktivní. Návštěvníci si mohli osahat 
a prozkoumat jednotlivé návrhy knih. Žáci byli neskutečně pracovití, a tak vzniklo tolik 
pěkných prací, že nám galerie nestačila a museli jsme výstavu rozšířit i do prostoru chodby.  
Vernisáž výstavy proběhla slavnostně, o hudební zahájení se postarala paní učitelka Martina 
Slámová se svou žákyní Kristýnou Holou. Spolu zahájily výstavu dvěma krásnými skladbami, 
první byla z filmu Panna a netvor a druhou byla Pařížská melodie. 
 
Pro žáky 3. a 4. ročníků hudebního oboru připravili jejich učitelé malou interní přehrávku 
etud aneb „Školní festival etud“, na které žáci mohli po dlouhé době zahrát veřejně alespoň 
pro své rodiče.  
Dlouho očekávaným byl první listopadový koncert v tomto školním roce a tím bylo 4. 
listopadu 2021 Hudební dostaveníčko žáků a jejich učitelů. Učitelé byli na pódiu oporou 
svým žákům, vytratila se veškerá tréma a jak žáci, tak učitelé i rodiče si hudební čísla moc 
užili. Čtrnáct dnů poté, 18. listopadu 2021, se konal Podzimní koncert žáků, na kterém jsme 
slyšeli výborné výkony našich mladých muzikantů. Koncert měl opět krásnou atmosféru a 
výborné publikum.  



                    
Po roční přestávce se klavíristé vrátili k pořádání svých pravidelných koncertů. První z nich, 
Podzimní koncert klavírního oddělení, se uskutečnil v Galerii Jirkov 22. listopadu 2021. 
Žáky na koncert připravily paní učitelky Miroslava Raková a Zhanna Shepeleva. Zazněly 
skladby sólové i čtyřruční, různých stylových období od klasicismu až po současnost. 
Umělecký zážitek účinkujících i diváků byl umocněn výstavou obrazů, fotek a šperků Jany a 
Milana Tóthových.  

                     
 
Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 se uskutečnil koncert smíšeného pěveckého sboru Ventilky 
v nově zrekonstruované jirkovské synagoze. Ventilky tak nepřímo navázaly na tradiční 
„veřejné zkoušky“, které v dřívější době pravidelně pořádaly v Jirkovské galerii a letos 
podobný koncert aneb veřejnou zkoušku provedli v červnu na zámku Červený Hrádek. Přesně 
po pěti měsících se tak naskytla jirkovské kulturní veřejnosti možnost vyslechnout si 
rozmanitý sborový repertoár, kterým se mohou Ventilky pochlubit. Na Jirkovském Písňovaru, 
který Ventilky 1. října zahájily, totiž vystoupily pouze s několika skladbami a nemohly tak 
předvést vše, co jejich repertoár nabízí. Na koncertě v synagoze zazněly na úvod dvě skladby 
židovské - Shalom Chaverim a Hava Nagila.  Dále zazněly i skladby sakrální, několik koled a 
v neposlední řadě populární písně, které jsou pro sbor tolik příznačné. Zasloužený aplaus 



ovšem sklidily i skladby z oblasti artificiální, tedy hudby tzv. vážné. Sbor podal velmi pěkný 
výkon, za který jej publikum ocenilo velkým potleskem.  

              
 

V plánu na prosinec jsme měli spoustu hezkých školních akcí a koncertů, které se nakonec 
všechny konaly, i když s nařízenými opatřeními. 2. prosince 2021 odstartoval tento vánoční 
měsíc Mikulášský koncert žáků tentokrát bez Mikuláše a čerta. Zůstal nám na koncertě 
pouze anděl, do jehož kostýmu se převlékla uvádějící učitelka a celá akce měla hned 
andělskou atmosféru. 

     
 

Prostředí bývalých pivovarských sklepů a městské věže ožilo 3. prosince 2021 díky 
spolupráci našeho literárně-dramatického oboru ZUŠ Jirkov, kulturní organizace KVIZ Jirkov 
a DDM Paraplíčko. Společně uspořádaly akci s názvem ,,Nebe, peklo, ráj“, kde se 
návštěvníci měli možnost setkat s čerty a anděly. Žáci literárně dramatického oboru se zhostili 
rolí čertů a v  připravených scénkách v prostorách městských sklepů vykouzlili dokonalou 
atmosféru pekla. Městská věž se naopak proměnila v nebeský ráj s anděly. Celá akce měla 
nám všem připomenout, že se blíží příchod Mikuláše a trochu nás rozveselit v nelehké 
covidové době.  

K vánočnímu období patřily i čtyři adventní prohlídky na zámku Červený Hrádek. Žáci 
literárně-dramatického oboru ZUŠ Jirkov pomáhali jak s přípravami a výzdobou zámku, 



tak i se scénářem samotných prohlídek. Každá adventní neděle se nesla v jiném duchu. První 
adventní neděle 28. listopadu se zaměřila na přástky, druhá adventní neděle 5. prosince byla 
oslavou a příchodem Mikuláše, anděla a čerta, ve třetí adventní neděli 12. prosince probíhaly 
vánoční přípravy i úklid zámku a čtvrtá adventní neděle 19. prosince byla zaměřena na 
přípravu štědrovečerní večeře, vánoční koledy a betlémy. V připravených i improvizovaných 
scénkách žáci provázeli návštěvníky celým programem a připravili jim netradičně tradiční 
vánoční zážitky ze zámeckého života.  

           
Vánoční život na zámku ukončili žáci literárně-dramatického oboru 24. prosince 2021 svým 
malým živým betlémem, na který si sehnali kostýmy a rekvizity, proto náhodní kolemjdoucí 
mohli spatřit průvod, který se šel poklonit malému Ježíškovi. Naši žáci si tak uvědomili krásu 
a atmosféru vánočních svátků, kterou připravili sobě i druhým.   
 
Druhý koncert klavírního oddělení v tomto školním roce se uskutečnil 9. prosince 2021 
v chomutovské kavárně Jacques Café. Účinkující klavíristé byli ze tříd učitelů Karly 
Babjákové, Miroslavy Rakové a Pavla Valvody. Žáci všech věkových kategorií připravili pro 
své blízké, rodiče, prarodiče i kamarády, krásné vánoční hudební dárky. Všichni se tak 
společně naladili na blížící se vánoční svátky.  

                        



 

Pěvecký sbor Ventilky měl svou předvánoční šňůru koncertů na různých místech republiky, 
například Adventní koncerty v kostele sv. Martina ve Rtyni nad Bílinou, v kostele sv. 
Vavřince v  Bžanech, v  Národním muzeu v Praze, Vánoční koncerty v kostele 
Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí, v kapličce na Jindřišské s názvem „Přišlo jsi 
k nám, Jezulátko“. Pěvecký sbor Ventilky si svá předvánoční vystoupení užil opravdu 
svátečně. 
 
„Nejkrásnější svátky“ bylo letošní motto vánoční výstavy žáků výtvarného oboru ZUŠ 
Jirkov konané 16. prosince 2021. Nejkrásnějšími svátky celého roku byly většinou pro nás 
všechny svátky vánoční. Na ně jsme se těšili už jako děti, tenkrát jsme měli radost hlavně z 
dárků, které jsme dostali od Ježíška. Jako dospělí se těšíme na Vánoce hlavně proto, abychom 
zase my udělali radost hezkým dárkem svým dětem nebo někomu blízkému.  

                             
Vánoční výstavou jsme se snažili vytvořit sváteční předvánoční atmosféru, což je v současné 
rychlé a uspěchané době čím dál těžší. Připravili jsme výstavu se všemi svými žáky 
výtvarného oboru a byli jsme rádi, že se jim povedlo vytvořit něco pěkného, čím potěšili své 
rodiče, kamarády a návštěvníky výstavy. Vernisáž byla zahájena krásným hudebním úvodem, 
o který se postarala paní učitelka Martina Slámová se svou žákyní Kristýnou Holou. Slyšeli 
jsme vánoční skladby pro dva akordeony, které pěvecky dokreslila paní učitelka Libuše 
Kulíšková. 
Na výstavě se návštěvníci mohli pokochat kresbami a malbami s tématem vánočního zátiší, 
zimní krajinou, domečky, betlémy nebo anděly. Prostorové práce byly různorodé například 
vánoční stromečky z papíru a žinylky, prostorové figurky andělů z papíru, fólie a textilu, 
skládané papírové hvězdy, keramické práce apod. Snad se nám i letos podařilo navodit 
hezkou a milou předvánoční atmosféru všem přítomným návštěvníkům. 
Na vánoční výstavu již tradičně navázal Vánoční koncert žáků hudebního oboru, který 
krásně uzavřel naše žákovské akce na půdě školy.  



                            
 
 
Poslední a velmi slavnostní akcí tohoto kalendářního roku byl Vánoční koncert orchestru 
Red Dwarf Band aneb „Ohlédnutí za 20 lety orchestru“ konaný 21. prosince 2021.  
Dvacet let svého trvání oslavil orchestr již v roce 2020, ale z důvodu covidové pandemie 
musel svůj koncert odložit. I tento rok byla doba stále nejistá a nejisté bylo i konání 
vánočního koncertu. Přáním orchestru bylo společně se po dvou letech sejít na pódiu 
Jirkovského divadla a společně posluchačům zahrát. Během dvaceti let se v orchestru 
vystřídalo několik generací hráčů, bylo jich až ke stovce, někteří postupně odcházeli a noví 
přicházeli. Někteří z nich přijali pozvání a přišli si po letech společně se současnými členy 
orchestru zahrát.   

                           
Dvacetiletou práci s orchestrem, jeho vedením a stálým stmelováním kolektivu neměl jeho 
kapelník Vilém Liebig vůbec snadnou. Jeho cílem bylo udržet a stále zlepšovat kvalitu 
orchestru, což se mu po celé roky dařilo. Orchestr Red Dwarf Band získával postupně ta 
nejvyšší ocenění v soutěžích a hudebních festivalech. Radost z výsledků měli a mají 
především jeho hráči spolu s kapelníkem, a naše škola je na orchestr velmi pyšná. Vánoční 
koncert měl bohatý a pestrý program, slyšeli jsme jazzové a swingové melodie a nechyběli ani 
hosté. Prvním byla zpěvačka Adéla Radimcová-Prokešová, která si zazpívala jednu společnou 
píseň s orchestrem a poté vystoupila se svými vlastními písněmi ze svého alba. Svým 



sametovým hlasem a originalitou písní okouzlila přítomné posluchače. S orchestrem si v tento 
večer zazpívaly i další dvě zpěvačky, byla to Eva Citráková a Kateřina Brůžová.  
Druhým hostem bylo seskupení nazvané FusionFactory, jehož členové jsou hráči orchestru 
Red Dwarf Band a zároveň spolužáci chomutovského gymnázia – Gabriela Adriana 
Muňózová, Nicol Matějková, Tobiáš Kuchař, Tomáš Elexa, Robert Kallista a Eva Citráková. 
Všechny skladby v jejich provedení byly opravdu skvěle zahrané, proto si zasloužily velký 
potlesk publika.  

                    
Samozřejmě nechyběly ani gratulace a velké poděkování za dvacetiletou sisyfovskou práci 
kapelníku Vilému Liebigovi od celého orchestru, hráčů současných i minulých a od ředitelky 
školy Mileny Sailerové.  Bylo to dojemné, milé a slavnostní setkání všech, hráčů i 
posluchačů.  
 
Již tradiční se stávají na Štědrý den v obci Zelená malé koncertíky saxofonového kvarteta, 
opět složené ze členů orchestru Red Dwarf Band – Adély Dobešové, Nicol Matějkové, Lucie 
Skalníkové a Víta Nováka. Kvarteto i letos na Vánoce, 24. prosince 2021, potěšilo několik 
desítek posluchačů, kteří si nenechali ujít jejich vystoupení.  

                      



2. pololetí školního roku 2021/2022 bylo zahájeno školním kolem soutěže vyhlášené 
MŠMT pro sólový zpěv, dechové a bicí nástroje. Žáci soutěžili ve hře na saxofon, klarinet, 
trubku, zobcovou flétnu, bicí nástroje a sólový zpěv a ti nejlepší byli ohodnoceni 1. místem 
s postupem do okresního kola.  

Okresní kolo ve hře na bicí nástroje se konalo v ZUŠ Chomutov 15. února 2022 a naši dva 
žáci získali krásná umístění. Tomáš Elexa byl ohodnocen porotou 1. místem a Eliška 
Kovaříková získala 1. místo s postupem do krajského kola, které se konalo 29. března opět 
v ZUŠ Chomutov. V krajském kole obsadila výborné 2. místo. 

                  

Všichni hráči na dechové nástroje se zúčastnili okresního kola 15. února v ZUŠ Kadaň, kde 
soutěž probíhala celý den. Ve hře na zobcovou flétnu v okresním kole obdržel Lukáš Jan 
Kolínský 1. místo a Nicol Matějková získala 1. místo s postupem do krajského kola. Martin 
Matocha ve hře na klarinet byl porotou ohodnocen 1. místem s postupem do krajského kola. 
Lucie Skalníková a Nicol Matějková rovněž získaly 1. místo s postupem do krajského kola ve 
hře na saxofon. Naši žáci v okresním kole předvedli výborné výkony a před sebou měli 
krajské kolo konané 4. 4. v ZUŠ Litvínov. Ani zde nezklamali, Nicol Matějková obdržela 2. 
místo ve hře na zobcovou flétnu a spolu s Lucií Skalníkovou získala 1. místo ve hře na 
saxofon. Martin Matocha se v krajském kole umístil ve hře na klarinet také na 1. místě.  



                

Okresní soutěž v sólovém zpěvu se uskutečnila 9. března v ZUŠ Klášterec n/O. a ZUŠ Jirkov 
zde reprezentovaly dvě žákyně. Eliška Zelenková se umístila ve své kategorii na 1. místě, 
Denisa Maria Kösztnerová si svým výkonem zasloužila 1. místo s postupem do krajského 
kola, konaného 24. března v Ústí n/L. Zde ji porota ohodnotila opět 1. místem s postupem do 
ústředního kola, které proběhlo 29. dubna v ZUŠ Turnov. V celostátním kole soutěže si 
vyzpívala 2. místo a výborně reprezentovala naši školu.  

                             



V lednu a únoru probíhaly plánované interní koncerty jednotlivých tříd, které byly 
přizpůsobené situaci a doporučení MŠMT, tedy menší počet hráčů i diváků. Žákům za dva 
uplynulé covidové roky již chybělo veřejné vystupování, proto byli rádi i za menší komorní 
koncerty pro své rodinné příslušníky a všichni se snažili slavnostně si je užít.  

10. února uspořádalo klavírní oddělení nesoutěžní přehlídku s názvem Kouzelný klavír. Ve 
třech blocích řazených podle ročníků od nejmladších žáků až po nejstarší se představilo na 
padesát klavíristů. Příjemnou atmosféru v sále vytvořili během celé přehlídky diváci, kteří si 
přišli účinkující poslechnout a podpořit je. Hezké výkony byly po zásluze odměněny 
potleskem, na památku každý účinkující obdržel pamětní list. Žáky na klavírní přehlídku 
připravily paní učitelky Karla Babjáková, Miroslava Raková, Zhanna Shepeleva, Jaroslava 
Wernerová a pan učitel Pavel Valvoda. Ze hry mladých klavíristů bylo patrné, že chvíle 
strávené u klavíru jim přinášejí radost a potěšení. 

17. února se konal Zimní koncert žáků, na kterém si rovněž měli možnost zahrát svůj 
soutěžní repertoár všichni, kteří postoupili do vyšších kol soutěže hudebního oboru. Tento 
koncert měl vysokou úroveň, patřil mezi top školní koncerty konané během školního roku. 
Posluchači měli opravdu krásný hudební zážitek.  

                       

 
Do koncertů pro Ukrajinu se zapojila v březnu i naše škola. Koncert pro Ukrajinu, s názvem 
Chomutov zpívá pro Ukrajinu, uspořádal pěvecký sbor Ventilky spolu se sbory Hlahol, 
Aurum, ŽKS Jirkov v kostele sv. Ignáce v Chomutově.  
Benefiční koncert pro Ukrajinu uspořádal školní orchestr Red Dwarf Band s kapelníkem 
Vilémem Liebigem 28. března v Jirkovském divadle. Chtěli jsme pomoci lidem, kteří museli 
utéct před válkou na Ukrajině a koncertem potěšit i přispět na dobrou věc. Na koncertě 
zazněly skladby jako například Jumpin´at the Woodside, Burritos to Go, Cry Me a River, I 
Wish, Pick Up the Pieces, Sway a další. Všechny skladby s orchestrem si zazpívala Kateřina 
Brůžová. Hostem orchestru byla hudební skupina FusionFactory složená především z hráčů 
orchestru, se zpěvačkou Nikolou Strádalovou. Mluveným slovem provázela Libuše 
Kulíšková. Návštěvnost nebyla velká, přesto se vybralo 5 874,- Kč, tyto peníze byly odeslány 



na transparentní účet města Jirkov „Sbírka pro Ukrajinu“. Na tento účet byla poslána částka 
1 360,- Kč i z Koncertu učitelů.   

            
 

18. března uspořádal školní orchestr Red Dwarf Band tři dopolední výchovné koncerty pro 
žáky 4. a 5. tříd základních škol v Jirkově. Po dvou letech mohli žáci základních škol opět 
navštívit naše výchovné koncerty a poslechnout si své kamarády z orchestru, zazněly skladby 
orchestrální i zpívané. Představili se rovněž sólisté orchestru na své nástroje – saxofon, 
klarinet, trubku, kytaru, elektronické klávesové nástroje a bicí. Během pátečního dopoledne 
navštívilo naši školu přes tři stovky žáků z 1. stupně ZŠ. V sále panovala výborná hudební 
atmosféra a dětští diváci si užívali živé veřejné vystoupení. Ti, které koncert oslovil, mohli 
přijít k zápisu na nový školní rok.  

                 

 



Svůj svátek oslavili naši učitelé tradičním Koncertem učitelů s podtitulem „Hudební 
obrazy“, který se konal 31. března v koncertním sále školy. Tento koncert se připravoval dva 
roky, ale kvůli covidu byl vždy zrušen a odsunut na později. Až třetím rokem se podařilo 
učitelský koncert uskutečnit a náležitě si ho vychutnat. „Hudební obrazy“ vybízeli hudebníky 
k pestrému výběru skladeb a výtvarníky k zajímavé výzdobě sálu.  

                  

V programu byla zastoupena díla klasiků i moderních skladatelů, učitelé se představili jako 
sólisté i jako komorní hráči. K výzdobě sálu se výtvarníci nechali inspirovat portréty 
hudebních velikánů, ale i moderními obrazy a využili i hudebních nástrojů, respektive houslí, 
které výtvarně ozdobili a pomalovali. Na koncertě byly přítomny i představitelky města 
Jirkov, paní tajemnice Viera Avakjanová a místostarostka Dana Havlátková Jurštaková, které 
popřály našim učitelům hodně úspěchů a sil do další pedagogické práce.  

  



                       

 
 
 
Žesťový soubor OTTONI, vedený Ivou Šimkovou, vystoupil v průběhu školního roku na 
několika akcích. Mezi ně patřilo 3. března hudební zahájení vernisáže výstavy nazvané 
Duhový svět, malířek Nadi Hoštové a Anny Kabourkové, které se konalo v Jacques Café v 
Chomutově. Další akcí souboru bylo například zahájení kulturní sezóny na jirkovské věži 23. 
dubna. Soubor se představil během roku několikrát a většinou se postaral o slavnostní 
zahájení různých akcí.  
 
ZUŠ Litvínov byla pořadatelem soutěže s názvem Litvínovské dřevohraní, která byla 
primárně určená pro sólisty a komorní soubory dřevěných dechových nástrojů. Soutěž se 
konala 1. dubna a zúčastnilo se jí naše dechové trio ve složení Tereza Tomášková (klarinet), 
Martin Matocha (klarinet) a Lucie Skalníková (saxofon). Trio spolu hraje již několik let pod 
názvem Gold in Black a v Litvínově jim porota za jejich výkon udělila krásné 1. místo.  

                     



Mezi žákovské koncerty patřil Jarní koncert žáků konaný 7. dubna v koncertním sále školy. 
Všichni jsme si přáli, aby se již probudilo jaro, tak jsme se ho snažili přivolat hudbou 
v podání našich žáků hudebního oboru.  

                        

 
 
Výchovné koncerty aneb „Děti hrají dětem“ připravil v posledním dubnovém týdnu 25. a 
26. dubna literárně-dramatický obor ve spolupráci s tanečním a hudebním oborem. Po dvou 
letech jsme opět mohli prezentovat svou práci pro naše nejmladší uchazeče. Výchovné 
koncerty s pohádkou připravujeme pravidelně především pro děti z mateřských škol a 1. 
stupně základních škol v Jirkově. Tentokrát děti mohly shlédnout pohádku O králi, který měl 
rýmu.                  

   
Jednoho dne se král s královnou procházeli parkem a najednou se spustil velký déšť. Král 
neměl deštník, promokl až na kost a chytil takovou rýmu, že se jí nemohl zbavit. Léčili ho 
různí doktoři svými hudebními nástroji, trochu se králi ulevilo, ale úplně se nevyléčil. Proto 
musela chytrá služka Liška zavolat na pomoc víly Výživu, Kondici a Bylinku, které poradily 
králi, jak zdravě žít, sportovat, otužovat se a pít bylinky, aby byl fit. Král sudičky poslechl a 
brzy byl zdravý jako rybička. Pohádka byla poučná po všech stránkách a podle potlesku dětí 
se líbila. Naši herci i tanečnice si ji užili a měli radost, když byl jejich výkon na jevišti 
odměněn potleskem publika. Malí návštěvníci si po představení mohli prohlédnout vystavené 
výtvarné práce na chodbách a seznámit se komplexně s našimi obory – hudebním, výtvarným, 
tanečním a literárně-dramatickým.  



                                
 
 
Výtvarný obor naší Základní umělecké školy se připravoval již od září na 29. ročník 
celostátní výtvarné soutěže Jirkovská paleta na téma „Lítá, co křídla má“.  Výtvarníci se 
mohli zaměřit na létání obecně, na objevování létajících živočichů a jejich prostředí, na 
pohádkové bytosti se schopností létat nebo mohli propojovat svět reality a fantazie. Nápadů se 
našla spousta a dětská vynalézavost a tvořivost je opravdu nekonečná.  
Tento 29. ročník Jirkovské palety byl v počtu zúčastněných škol a prací oproti předešlým 
ročníkům slabší. Školy se v celé republice dostávaly z dvouleté covidové krize a na soutěže 
jim zřejmě nezbývalo moc času. Proto také v kategoriích mateřské školy a 1. stupně 
základních škol se neudělila všechna místa.  

                       
 
 
Pozvání 8. dubna do odborné poroty přijali Sylva Prchlíková – litvínovská výtvarnice, Jiří 
Němec – akademický sochař a Josef Švancar – výtvarník z Orasína. Zaslané soutěžní práce 
měly pěknou úroveň, porota ocenila dětskou hravost, snahu, radost i technickou dovednost 
dětí.  Prací se sešlo na 200, což je nejméně za celé roky. Soutěž byla jako každoročně 
anonymní, soutěžilo se v sedmi kategoriích a porota udělila celkem 17 ocenění. 



                 

                        
 
 
Ve čtvrtek 5. května se konalo slavnostní předávání diplomů a cen vítězům letošního 29. 
ročníku celostátní výtvarné soutěže Jirkovská paleta na téma „Lítá, co křídla má“. 
Slavnostního zahájení se ujalo saxofonové kvarteto pod vedením Viléma Liebiga, který si 
zahrál společně se svými žáky Nicol Matějkovou, Lucií Skalníkovou a Vítem Novákem. 
Vyslechli jsme si dvě skladby – Yesterday Paula McCartneyho a Ain't Misbehavin' od Fats 
Wallera.  

                            



Slavnostní odpoledne proběhlo v Koncertním sále školy za přítomnosti vedení města. 
Předávání cen vítězům se zhostila místostarostka města Jirkov paní Dana Havlátková 
Jurštaková, která zároveň popřála mladým výtvarníkům hodně dalších výtvarných úspěchů a 
nadšení pro kreativní uměleckou práci.  

                              
 
 
Po slavnostním aktu byli všichni zúčastnění pozváni do Galerie dětí, kde proběhla vernisáž 
výstavy letošních soutěžních prací. Byla to pestrá přehlídka různých reálných létajících tvorů i 
výtvory podle fantazie. V soutěži převažovaly především plošné práce, ojediněle i keramika.  
 

                               
 

 

 

 

 



Mezi jarní akce komorního smíšeného sboru Ventilky patřil koncert 25. dubna v Národním 
muzeu v Praze. Sbor vystoupil, na benefiční akci lékáren Dr. Max, spolu s hudebními 
hosty Pavlem Houfkem a Kateřinou Rousovou Turkovou. 

                    

 

10. května se uskutečnil již 5. ročník mezinárodního sborového festivalu Vokál Jirkov, 
který pořádají komorní smíšený sbor Ventilky a ZUŠ Jirkov. Festival se poprvé uskutečnil 
v roce 2016 a Ventilky měly díky němu možnost představit sbory z Německa, Slovinska a 
dokonce i z Mexika. Pozvání přijali vzácní hosté, kteří přiletěli až z Turecka. Mohli jsme tak 
přivítat pana Dr. Gökhan Öztürk se svou chotí Özlem Öztürk, kteří vyučují na katedře 
hudební výchovy na univerzitě v tureckém městě Bolu.  

                
Jako hlavního hudebního hosta jsme letos oslovili Děčínský pěvecký sbor (sbormistr prof. Jiří 
Holubec), s nimiž jsme koncertovali již několikrát. V letošním roce toto uznávané hudební 
těleso, které se směle pouští do realizace větších hudebních projektů jako je např. interpretace 
Mozartova Requiem, Beethovenovy Deváté apod., slaví úctyhodných 40 let své existence. 



DPS opět nezklamal jirkovské publikum a přednesl se svými sólisty také rozsáhlejší sborové 
skladby, mezi něž bezpochyby patří Novákovy balady Zakletá dcera a Neščastná vojna nebo 
výběr z Jenkinsonovy kantáty Armed Man. Společně s Ventilkami si Děčínský pěvecký sbor 
na závěr koncertu zazpíval ze Smetanovy Prodané nevěsty „Proč bychom se netěšili“ a píseň 
„Loudá se půlměsíc“, v úpravě Luboše Hány, které byly důstojnou tečkou za povedeným 
pátým ročníkem našeho festivalu Vokál Jirkov.  

                        
Budeme věřit, že se v příštím roce opět podaří za přispění města Jirkova a našich dalších 
partnerů zrealizovat tento hudební projekt, který svým časovým umístěním tvoří přirozený 
protipól zaběhlému festivalu Jirkovský Písňovar.  

                      
 
 

Po dvou letech se naši žáci tanečního oboru s paní učitelkou Michalou Pořickou pilně 
připravovali a těšili na Taneční akademii 2022, která se nakonec uskutečnila 11. května 
v Jirkovském divadle. Akademie se zúčastnilo všech 72 žáků tanečního oboru ve věkové 



kategorii od 5 do 16 let, pro rodiče a publikum bylo připraveno celkem 17 choreografií. 
Představily se jednotlivé třídy se svými skupinovými choreografiemi, ale také jednotlivci 
nebo dvojice s vlastními tanečními choreografiemi. Taneční přehlídka byla velmi pestrá, 
dívky do tance vložily své nápady, emoce, výraz, velkou chuť a nadšení.  

                      

                      

 

Slovem celou taneční přehlídku provázela Libuše Kulíšková, která dívky velmi hezky 
přivítala a představila publiku. Celé taneční odpoledne si naši tanečníci i s paní učitelkou 
Michalou Pořickou velmi užívali.  



             

            

 

 

 

 

 

 

 

 



12. května žáci hudebního oboru vystoupili na Májovém koncertě, který byl jako každý rok 
oslavou máje. 26. května následovalo Rodinné muzicírování, kde žáci hudebního oboru 
vystoupili se svými rodiči, prarodiči, příbuznými nebo kamarády. Tento koncert vždy velmi 
prožívají všichni vystupující, protože cítí zodpovědnost za svůj podaný výkon na jevišti a 
zároveň i s trémou si užívají krásný pocit „stát na prknech, co znamenají svět“. Na tento 
koncert se vždy velmi těšíme a máme radost, že se zapojují rodiny a rodinní příslušníci našich 
žáků.  

                   

                   

 

25. května pořádalo Městské divadlo Žatec ve spolupráci se ZUŠ Žatec 2. ročník soutěžního 
jazzového festivalu Jazz Fest Competition, konaný v areálu letního amfiteátru v Žatci. I 
letos se festivalu zúčastnil náš školní orchestr Red Dwarf Band, vedený Vilémem Liebigem a 
ukázal opět, že patří mezi nejlepší školní orchestry. Z festivalu si orchestr odvezl 1. místo a 
ocenění získala zpěvačka orchestru Eva Citráková za stylově zazpívanou píseň Hey, Big 
Spender. Vítěz festivalu, orchestr Red Dwarf Band, bude mít tu čest vystoupit 2. - 3. září na 
žatecké Dočesné. S naším orchestrem vystoupily a soutěžily orchestry ze ZUŠ Brandýs nad 
Labem, Staré Boleslavi, Českého Brodu, Chomutova, Klášterce nad Ohří, Litvínova a Žatce. 



Po soutěži orchestrů jako host vystoupil Big Band VOŠ Konzervatoře Jaroslava Ježka vedený 
M. Svobodou.  

                 

                

 

2. června 2022 se uskutečnil první společný koncert jirkovských a kadaňských klavíristů. 
V Koncertním sále ZUŠ Kadaň si na nové křídlo YAMAHA mělo možnost zahrát na dvacet 
mladých klavíristů z obou škol. Představili se ve stylově pestrém repertoáru zahrnujícím 
klavírní díla od baroka až po skladby současných autorů. Žáky naší školy na koncert připravili 
paní učitelky Karla Babjáková a Miroslava Raková a pan učitel Pavel Valvoda. 



             
 
První společný koncert je teprve začátkem plánované trvalé spolupráce. Učitelé chtějí 
koncerty v následujících letech pořádat nejen v sálech ZUŠ, ale i v jiných zajímavých 
prostorách, například na zámcích. Projekt by tak měl podobu společných putovních koncertů. 
 

            

 
4. června pořádala ZUŠ v Lounech 6. ročník nesoutěžního klavírního festivalu Okouzleni 
klavírem. Akce probíhala ve Vrchlického divadle v Lounech. V šesti koncertních blocích se 
představilo více než sto mladých klavíristů z devíti ZUŠ Ústeckého kraje. Kromě svého 



koncertního vystoupení se žáci mohli během dne zapojit do tří tvůrčích dílen – varhanní, 
výtvarné a literárně – dramatické.  
 
Žáci našeho klavírního oddělení na festivalu účinkují pravidelně. Tentokrát naši školu 
zastupovaly Elisabeth Volšová a Justina Vondráčková, obě ze třídy paní učitelky Miroslavy 
Rakové. 

                      
 
Orchestr Red Dwarf Band byl rovněž pozván, jako jeden z nejlepších orchestrů v kraji, na 
JazzPárty v Litvínově, která se konala 10. června ve společenském sále litvínovské Citadely. 
Náš orchestr si měl možnost zahrát s dalšími orchestry, jako např. Sax Band, Junior Big Band, 
Hambaeros, Coffeebreak, North Big Band. Red Dwarf Band se představil publiku v celé své 
hudební síle a byl náležitě oceněn velkým potleskem.  

                   



Žáci literárně dramatického oboru si pro letošní rok připravili moderní přepracování příběhu 
Oscara Wilda „Strašidlo cantervillské“, které se odehrává na starodávném sídle Cantervillů, 
jenž je prokleté až za hrob. Původní majitel konečně našel zájemce z USA, kteří jeho zámek 
koupili, a místní strašidlo se už těšilo na nové oběti. Příběh byl pro diváky napínavý, trochu 
strašidelný ale i zábavný. Na programu byly čtyři představení, které se uskutečnily na pódiu 
jirkovského kina. Dvě dopolední představení 6. a 8. června naši žáci odehráli pro základní 
školy a dvě večerní představení byly určeny pro veřejnost. Divadelní příběh zhlédlo více než 
400 diváků a zaplněné hlediště vždy odměnilo naše herce zaslouženým bouřlivým potleskem.  

                           

Jako druhé červnové představení 13. a 14. června si žáci literárně-dramatického oboru vybrali 
detektivní komedii "Babička v trenkách". Bláznivý děj byl zasazen do konce dvacátých let 
minulého století, a jak již sám název napovídá, byl zde použit starý a osvědčený prvek pro 
polechtání bránice, tedy převleku muže za ženu. Tento staletími osvědčený princip 
komediálnosti v průběhu děje košatí.  V jednom okamžiku se na jevišti střetnou dokonce čtyři 
muži, které donutí vzniklá situace k nucenému převleku za ženy. Naopak jedna z hlavních 
ženských postav použije pro vyřešení vzniklých svízelů převleku mužského. V představení 
bylo mnoho humorných scének, které nutily diváky k hlasitému smíchu. Během čtyř 
představení se v Jirkovském kině vystřídalo přes 500 diváků, kteří vytvořili neuvěřitelnou 
atmosféru a tím mladé herce namotivovali k neuvěřitelným výkonům.  

                              
 



Všechny jirkovské základní školy vybraly ze svých řad nejúspěšnější žáky, kteří se zúčastnili 
slavnostního předávání ocenění, konaného 15. června v jirkovské synagoze. Za ZUŠ Jirkov 
převzala ocenění Denisa Maria Kösztnerová a Martin Matocha za mnohaletou reprezentaci na 
soutěžích a přehlídkách. Ocenění všem žákům předaly za vedení města starostka Darina 
Kováčová a místostarostka Dana Havlátková Jurštaková. Nejen naši žáci byli patřičně pyšní 
na sebe i na svou školu.  

   

16. červen byl oslavou našich absolventů všech oborů ZUŠ Jirkov – hudebního, výtvarného, 
tanečního, literárně-dramatického. Večernímu slavnostnímu Koncertu absolventů předcházela 
Výstava absolventů konaná v 17:00 hodin v Galerii dětí.  

                        

                        



O hudební úvod se postaral pan učitel Miroslav Hefner a jeho kytarová sóla, která krásně 
doplnila komorní atmosféru výstavy. Letos ve výtvarném oboru absolvovali čtyři žáci I. a II. 
stupně a všichni se prezentovali svými výtvarnými řadami nebo jednotlivými pracemi. Mohli 
jsme zhlédnout výtvarné řady na téma CREW a Krajiny galaxie.  

                      
K výstavě absolventů se připojilo šest žáků, kteří úspěšně vykonali přijímací talentové 
zkoušky na střední umělecké školy (Střední průmyslová škola keramická a sklářská – Karlovy 
Vary, Střední umělecko-průmyslová škola sklářská – Kamenický Šenov, Grafický design na 
Střední odborné škole Hamr – Litvínov a Střední škola obchodu a služeb Teplice). Výstavu 
doplnily obrázky ostatních talentovaných dětí, jejich jednotlivé práce byly většinou zátiší, 
portréty, příroda nebo vlastní fantazie. Výstava absolventů byla poslední výstavou výtvarného 
oboru a rozloučením našich výtvarníků s tímto školním rokem.  
 
 

                             
Po výstavě následoval v koncertním sále Koncert absolventů, který začal za zvuku fanfár 
slavnostním nástupem absolventů I. a II. stupně i studia dospělých a předáváním pamětních 
listů a dárků absolventům. Tímto aktem se rozloučili někteří žáci se svými učiteli a ukončili 
tak svá studia na ZUŠ Jirkov. Někteří žáci budou dále pokračovat ve studiu svého oboru ve 
druhém cyklu. Po slavnostním předávání se konal samotný koncert, na kterém si zahráli 



někteří absolventi to nejlepší ze svého repertoáru. Celý koncert byl velice slavnostní, 
vyslechli jsme si krásná hudební čísla a žáci, rodiče i učitelé byli velmi spokojeni 
s povedenými výkony a celkovou sváteční atmosférou.   
 

                         

                         
 

O týden později 23. června se konal Závěrečný koncert, který uzavřel šňůru žákovských 
koncertů tohoto školního roku. Vystoupili a zahráli si žáci všech věkových kategorií a svůj 
poslední koncert si opravdu užili.  



 

            

 



                 

Školní orchestr Red Dwarf Band využil poslední příležitosti zahrát si v tomto školním roce 
naposledy před velkým publikem. 26. června se rozjel do Kadaně na 13. ročník festivalu 
jazzových a tanečních orchestrů základních uměleckých škol Ústeckého kraje. Festival 
se tradičně konal v zahradách Františkánského kláštera od 14. oo hodin.  Pozvání na festival 
přijaly a společně s naším orchestrem si zahrály Sax Band ZUŠ Litvínov, ZUŠKapela ZUŠ 
Klášterec nad Ohří, Junior Big Band ZUŠ Litvínov, Tequila Band ZUŠ Chomutov a North 
Big Band Litvínov. 

            



                             

Jako každoročně tak i letos proběhl zápis nových žáků na příští školní rok 2022/23. Celý 
týden průběžně přicházeli noví zájemci a přihlašovali se do všech našich oborů. Zápis vždy 
navazoval na naši Prezentaci oborů, ale tentokrát jsme museli termín změnit, zradilo nás 
počasí a museli jsme celou akci přesunout na 27. června.  

                     



          

         



      

Prezentace všech oborů se konala opět v zahradě školy, slovem provázel Miroslav Hefner a 
celým hudebním programem provázel posluchače školní orchestr Red Dwarf Band vedený 
Vilémem Liebigem. V průběhu koncertu se představili nejen sólisté na různé hudební 
nástroje, ale také taneční obor se svými tanečními čísly. Výtvarný obor měl připravenu pro 
všechny malé, velké i dospělé žáky výtvarnou dílnu, kde měli možnost zájemci malovat 
obličejovými barvami, vyrobit si vlastní náramky a masky nebo malovat na fólii prstovými 
barvami.  Každý si odpoledne užil podle svého. 

        
 
 
 
 



 

8. Závěrečná ustanovení 

 
Datum zpracování výroční zprávy:  12.08. 2022 
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