
7Informujeme / i*

roãník VIII       ãíslo 5       ãerven 2019606 931 795☎

Mladí hráãi z boskovické ZU·
získali 1. cenu v celostátní soutûÏi

Daniel Bure‰

Daniel Bure‰ a Adam Hrd˘ ze
Základní umûlecké ‰koly v Boskovicích,
které vede uãitel Radovan Hlaváãek, zís-
kali v˘znamné ocenûní; v ústfiedním ko-
le celostátní soutûÏe ZU· v komorní hfie
s pfievahou ÏesÈov˘ch nástrojÛ obdrÏeli
za svÛj v˘kon v kategorii hráãÛ 11 - 14
let první cenu.

Podrobnosti pfiibliÏuje uãitel
Radovan Hlaváãek:

S na‰ím trumpetov˘m duem jsme
pro‰li jak okresním kolem soutûÏe, tak
i krajsk˘m, kde jiÏ byla daleko silnûj‰í
konkurence. KlukÛm se i zde podafiilo
získat vysoké bodové ocenûní a postou-
pili do ústfiedního kola, které se konalo
poslední dubnov˘ víkend v Liberci,
v sále tamní ZU·. SoutûÏe ÏesÈov˘ch
nástrojÛ se úãastnilo 106 soutûÏících
a v dané vûkové kategorii to bylo 29
skupin. Úspûch na‰eho dua byl o to cen-

nûj‰í, Ïe v této kategorii byli i star‰í hrá-
ãi, ktefií mají pfii fyzické nároãnosti hry
na Ïestû vÏdy v˘hodu.

Tento v˘znamn˘ úspûch umoÏnila
velice intenzívní pfiíprava; mnoho hodin
vyloÏeného drilu, nejen zde ve ‰kole,
ale také pfii trénování doma. Urãitû mu-
sím klukÛm podûkovat za jejich úsilí
a díky patfií i rodiãÛm, ktefií podporují
a umoÏÀují tuto ãasovû nároãnou pfií-
pravu. Oba chlapci berou hraní jiÏ del‰í
dobu opravdu odpovûdnû. Adam kvÛli
leto‰nímu krajskému kolu oÏelel lyÏafi-
sk˘ v˘cvik s Ïáky základní ‰koly.
V loÀském roce mohl získat ocenûní
v sólové hfie, ale nakonec se kvÛli nemo-
ci nemohl úãastnit. Dan se v této sólové
soutûÏi probojoval aÏ do ústfiedního ko-
la, kde získal krásné druhé místo.

Jak˘ repertoár jste hráli v Liberci?
Vystoupení mají ãasov˘ limit, v té-

to kategorii to bylo 4 - 8 minut. Kluci
zahráli ukázky z celkem sedmi skla-
deb, napfiíã v‰emi Ïánry; od autorÛ
klasick˘ch, pfies souãasné, aÏ k lidové
hudbû. Musím hluboce smeknout
pfied jejich v˘konem; nejen Ïe se vel-
mi dobfie vyrovnali s trémou, kterou
ãasto trpí i mnohem star‰í a zku‰enûj-
‰í hráãi, ale jejich vystoupení bylo 
opravdu na v˘borné úrovni. To, co
jsme si dopfiedu fiekli ohlednû dyna-
miky, v˘razu, zvuku, to v‰e zvládli 
opravdu dobfie.

Dal‰í otázky smûfiují na oba hráãe:
Kluci, kolik ãasu jste vûnovali pfií-
pravû pfied soutûÏí?

Adam: Tady s panem uãitelem tfii
i ãtyfii odpoledne v t˘dnu, obãas si na
nás udûlal ãas tfieba i v sobotu. Doma
hraju kaÏd˘ den, v prÛmûru asi hodi-
nu.
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Dan: Na trubku hraju doma podob-
nû jako Adam, hodina kaÏd˘ den to
bude urãitû.

Îestû se pouÏívají snad ve v‰ech
hudebních Ïánrech, která hudba vás
baví nejvíc, máte nûjaké vzory?

Adam: Já rád hraju doma s taÈkou a lí-
bí se mi, kromû toho co teì hrajeme, ta-
ky klasick˘ jazz; tfieba Louis Armstrong.
Také ná‰ pan uãitel umí hodnû moc.
Navíc oba mu chceme podûkovat za to
mnoÏství ãasu, které nám vûnuje. 

Dan: Ano, to je pravda, urãitû se nám
vûnuje opravdu hodnû. Já jsem chtûl hrát
na trubku uÏ od maliãka, ‰irok˘ reperto-
ár; baví mû hrát fakt v‰echno. Doma si
s rodinou zahraju ãasto, takÏe vzory mám
pfiímo doma a taky se mnû hodnû líbí, jak
dokáÏe hrát tady pan uãitel.

Dûkuji za rozhovor a pfieji hodnû
dal‰ích úspûchÛ.

Petr Hanáãek


