
přála hrát bez chyb, 
ovšem konečně jsem si 
před lety připustila, že je 
marné chtít být dokonalý 
stroj… A věřte, byla to 
velká úleva :-) 
 
Ptáte se, co mi pomohlo? 
Byly to dvě myšlenky…
rada hudebního skladate-
le Ilji Hurníka, kterou mi 
dal na Klavírních ate-
liérech v Karviné „Na pó-„Na pó-„Na pó-„Na pó-
dium jděte sdium jděte sdium jděte sdium jděte s vědomím, že vědomím, že vědomím, že vědomím, že 
jste udělala vše, co bylo jste udělala vše, co bylo jste udělala vše, co bylo jste udělala vše, co bylo 
ve vašich silách.“ve vašich silách.“ve vašich silách.“ve vašich silách.“ mě pří-
mo okouzlila. A vedla mě 
k otázce – „DělámDělámDělámDělám pro 
úspěšné zvládnutí vše, co vše, co vše, co vše, co 
je vje vje vje v    mých siláchmých siláchmých siláchmých silách? 
 
Zkuste si ji v duchu polo-
žit také a možná přijdete 

Zdůrazňuji – úspěšně – 
protože vaše výkony byly 
ocenění hodné! 
Z vašich  reakcí ovšem 
vím, jak si mnozí vyčítáte, 
že jste udělali nějakou 
chybu (zahráli špatný tón 
či ztratili se v notovém 
zápisu nebo rytmu apod.) 
 
Zjištění, jak moc jste 
k sobě kritičtí, mne přivá-
dí k otázce: 
„A jak byste si přáli zvlád-„A jak byste si přáli zvlád-„A jak byste si přáli zvlád-„A jak byste si přáli zvlád-
nout to příště?“ nout to příště?“ nout to příště?“ nout to příště?“     
Ze zkušenosti tuším, že 
vaše odpověď by zněla: 
„Příště bychom to přece 
chtěli zahrát bez chyby!“ 
 
HmmmmmmmJ Tomu 
říkám vysoký cílvysoký cílvysoký cílvysoký cíl !!!  
Přiznám se, také jsem si 

na to, co příště v přípravě 
zlepšit a jak být před vy-
stoupením ve větším kli-
du, než posledně .-)  
 
A co druhá myšlenka? 
Dnes jsem se moc roze-
psala .-), tak ji nechám na 
příště :-) 

Katarína KalvodováKatarína KalvodováKatarína KalvodováKatarína Kalvodová    
   
Zdraví vás Katarína Kal-Katarína Kal-Katarína Kal-Katarína Kal-
vodovávodovávodovávodová    

Milí malí a mladí hudebníci, pololetní přehrávky máte úspěšně za sebou Milí malí a mladí hudebníci, pololetní přehrávky máte úspěšně za sebou Milí malí a mladí hudebníci, pololetní přehrávky máte úspěšně za sebou Milí malí a mladí hudebníci, pololetní přehrávky máte úspěšně za sebou     

Jsme na webu:Jsme na webu:Jsme na webu:Jsme na webu:    

www.zusjicin.czwww.zusjicin.czwww.zusjicin.czwww.zusjicin.cz    

nout všem ostatním školám 
náš pohled na to, jak se dá 
neustále inovovat průběh 
vzdělávání  Vašich dětí. 
 
Vám, rodičům, děkujeme, že 
nám svěřením svých dětí pro-
jevujete svou důvěru a my si 
budeme držet pěsti (můžete 
se přidat), ať nám nejen 
v průběhu projektu “stačí pá-
ra”  
S pozdravem   
    
    Katarína KalvodováKatarína KalvodováKatarína KalvodováKatarína Kalvodová 

Milí rodiče,Milí rodiče,Milí rodiče,Milí rodiče,    
s radostí Vám ozna-

mujeme, že ZUŠ-ka, kterou 
Vaše dítě navštěvuje, nejen-
že „pilotuje“ tvorbu Školního 
vzdělávacího programu 
v reformě českého umělec-
kého školství (30 vybraných 
ZUŠ v ČR), ale byla vybrána 
jako příklad dobré praxe v příklad dobré praxe v příklad dobré praxe v příklad dobré praxe v 
projektu Cesta ke kvalitěprojektu Cesta ke kvalitěprojektu Cesta ke kvalitěprojektu Cesta ke kvalitě ja-
ko jedna ze dvou ZUŠ v ČR. 
No není to skvělé? 

 
Věřte, že je nám ctí poskyt-

    
    

Tento měsíc v  rozmezí Tento měsíc v  rozmezí Tento měsíc v  rozmezí Tento měsíc v  rozmezí     
15. 15. 15. 15. ---- 21. února nás čekají  21. února nás čekají  21. února nás čekají  21. února nás čekají     

jarní prázdniny . jarní prázdniny . jarní prázdniny . jarní prázdniny .     
Přeji vám všem, abyste si jich Přeji vám všem, abyste si jich Přeji vám všem, abyste si jich Přeji vám všem, abyste si jich 

do sytosti užili, aby byly sluneč-do sytosti užili, aby byly sluneč-do sytosti užili, aby byly sluneč-do sytosti užili, aby byly sluneč-
né a plné sněhu i pohody.né a plné sněhu i pohody.né a plné sněhu i pohody.né a plné sněhu i pohody.    

Hlavně dbejte na to, Hlavně dbejte na to, Hlavně dbejte na to, Hlavně dbejte na to,     
abyste na sjezdovkách jezdili abyste na sjezdovkách jezdili abyste na sjezdovkách jezdili abyste na sjezdovkách jezdili 

opatrně, abyste nezranili opatrně, abyste nezranili opatrně, abyste nezranili opatrně, abyste nezranili     
sebe ani ostatní.sebe ani ostatní.sebe ani ostatní.sebe ani ostatní.    

Jaroslava KomárkováJaroslava KomárkováJaroslava KomárkováJaroslava Komárková 

NEZAPOMEŇTE!!! 
ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ V ZUŠ  

JE NEJPOZDĚJI SPLATNÁ DO 15. ÚNORA 2010!!! 
 

Pokud ji budete platit převodem na účet 1161847389/0800 pak je nutné jako variabilní 
symbol uvést buď rodné číslo žáka nebo jeho datum narození.  

Bez variabilního symbolu nelze platbu dohledat.  
Děkujeme.   


