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¤editel ZU· Letovice Petr Kfiivinka.
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65. v˘roãí zaloÏení Základní umûlecké ‰koly
v Letovicích a 45 let Velkého dechového orchestru
Hudební ‰kola vznikla v Le-

tovicích v roce 1952; v˘uka 
zaãínala v nevyhovujících pro-
storách, s vypÛjãen˘m nábytkem
i hudebními nástroji. Pozdûji, to
uÏ se jmenovala Lidová ‰kola 
umûní, získala vlastní budovu na
letovickém námûstí, která po 
rekonstrukci v roce 1989 slouÏí
jako sídlo Základní umûlecké
‰koly dodnes.

V roce 1972 zaloÏil tehdej‰í zástup-
ce fieditele L·U Petr Halamka
MládeÏnick˘ dechov˘ orchestr, pÛvod-
nû dvanáctiãlenn˘, kter˘ je dnes 
znám˘ jako Velk˘ dechov˘ orchestr.
V souãasnosti je fieditelem ZU· a také
dirigentem VDO Petr Kfiivinka, které-
ho jsem se zeptal:

Pane fiediteli, kolik ÏákÛ nav‰tûvuje
ZU· a které obory nabízíte?

Vzhledem k tomu, Ïe máme poboãky
také v Kun‰tátû a v Ole‰nici, jsme nej-
vût‰í ‰kola tohoto typu na okrese
Blansko; máme v souãasnosti 820 ÏákÛ,
o které peãuje 38 uãitelÛ. Nabízíme v˘-
uku v hudebním oboru a dále v oborech
literárnû – dramatickém, v˘tvarném
a taneãním.

Jak jsem zmínil, vítáme kaÏdé dítû; 
domnívám se, Ïe v˘chova k vnímání 
estetick˘ch hodnot by mûla patfiit k zá-
kladÛm dobrého vzdûlání. Skuteãnost je,
Ïe tato ãást v˘chovy je na mnoh˘ch 
základních ‰kolách spí‰e okrajovou zále-
Ïitostí. Jedná se také o pozitivní rozvoj
spoleãenského cítûní a chování; na vût‰i-
nû ZU· je patrná velmi pfiátelská a uvol-
nûná atmosféra i ve vztahu uãitel – Ïák,
coÏ motivuje dûti k celkovû vstfiícnému
jednání. Na na‰í ‰kole preferuji dÛraz na
kolektivní v˘uku. Jistû, napfied se Ïák
musí nauãit základÛm jak zvládnout hru
na hudební nástroj, ale pak je dÛleÏité,
aby svÛj kum‰t uplatÀoval v kolektivu,
v kapele. Na ‰kole máme smyãcov˘ sou-
bor, dvû dechové hudby, 5 skupin, které
hrají moderní hudbu vãetnû jazzové
a rockové a 38 rÛzn˘ch komorních se-
skupení. PovaÏuji za dÛleÏité, aby dítû
nehrálo na nûjak˘ nástroj doma v kuchy-
ni, ale v nûjakém souboru, kde se nauãí
hrát v kolektivu. V˘sledkem je, Ïe kdy-
koliv a kdekoliv na svûtû se mÛÏe 
pfiidat k nûjaké hudební skupinû a bude
umût hrát s ostatními. Podobnû je to
i v ostatních oborech; máme taneãní
a divadelní soubory. 

Tento koncept je zfiejmû úspû‰n˘,
napovídají tomu mnohá ocenûní, která
získáváte.

Samozfiejmû se úãastníme nejrÛz-
nûj‰ích soutûÏí pofiádan˘ch pro ZU·,
ve kter˘ch jsme získali mnoho v˘-
znamn˘ch ocenûní. Kromû tûchto 
v˘sledkÛ porovnáváme schopnosti
na‰ich souborÛ také v zahraniãí.

Pravidelnû jezdíme k na‰im partnerÛm
ze ‰koly Panstwowe Szkoly Muzyczne
v polském Chelmnu, na chorvatsk˘
ostrov Hvar do oblíbeného letoviska
Stari Grad, odkud zase k nám zveme
soubor Hrvatská gradská glazba, na
Slovensko do Velk˘ch Vozokan, do
nûmeckého Kirchlintelnu, dobré styky
máme i v Budape‰ti v obvodu
KŒbánya. Tyto a mnohé dal‰í náv‰tûvy
jsou realizovány formou v˘mûnn˘ch
pobytÛ, takÏe také letoviãtí obãané
mají moÏnost nav‰tívit spoleãná 
vystoupení s na‰imi hosty. Dále tfieba
jezdíme na festivaly pofiádané ve ‰pa-
nûlském mûsteãku Malgrad di Mar.
Vlastnû není mnoho zemí v Evropû,
kam na‰e ‰kola nejela ukázat, co v‰e
Ïáci z Letovic umí. Tyto kontakty
s mlad˘mi umûlci mnoha jin˘ch zemí
povaÏuji za velmi dÛleÏité, umoÏÀují
získat na‰im ÏákÛm mnoho zku‰eností
a nadhled, navíc velmi úãinnû propagu-
jí ná‰ region v zahraniãí. 

MÛÏete pozvat ãtenáfie ListÛ regionÛ
na nejbliÏ‰í akci, kterou bude ‰kola
v Letovicích pofiádat?

Urãitû bude velmi atraktivní Ústfiední
kolo národní soutûÏe dechov˘ch orchest-
rÛ ZU·, které se bude konat v pátek
a v sobotu 26. a 27. kvûtna. Vystoupí zde
1 200 hudebníkÛ ve 30 orchestrech. Kdo
bûhem tohoto víkendu pfiijde do kultur-
ního domu, nebo na zámek, kde budou
vystupovat poãetnûj‰í tûlesa, urãitû 
nebude zklamán. 

Pokraãování textu na stranû 13

SvÛj obor si tedy najde kaÏdé talen-
tované dítû...

Já tvrdím, Ïe kaÏdé dítû má pro nû-
jak˘ druh umûní talent, jen je tfieba 
tyto vlohy vãas odhalit. Na‰e ‰kola je
od sv˘ch zaãátkÛ nositelkou estetic-
k˘ch hodnot, které u mlad˘ch lidí 
rozvíjíme. Mezi absolventy patfií fiada
vynikajících muzikantÛ, zpûvákÛ
a v˘tvarn˘ch umûlcÛ. Mnozí z nich
nyní uãí nejen na na‰í ‰kole, ale také
na stfiedních a vysok˘ch ‰kolách, na-
pfiíklad na brnûnské JAMU.

Velk˘ dechov˘ orchestr. Foto: archiv ‰koly

Program zaãíná od 13 hodin
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