V červnu loňského roku byla naše škola oslovena světoznámou pěvkyní Magdalenou Koženou, která
se rozhodla na podporu základních uměleckých škol založit nadační fond. Paní Kožená ve svém dopise
píše: „Základní umělecká škola stála na počátku mého vztahu k umění. Své paní učitelce klavíru Jarmile
Martínkové a ZUŠ Vranovská v brněnských Husovicích vděčím za mnohé. Velice ráda bych „zuškám“
alespoň částečně vrátila pozornost a péči, které se mně dostávalo při mých hudebních začátcích. Jsem
přesvědčena, že si hudební školy zasluhují zásadní uznání společnosti; vždyť právě v celé společnosti
se nejvíce projevuje systematická kultivace mladé generace, které se jí dostává díky unikátnímu systému
základních uměleckých škol.
Rozhodla jsem se proto založit nadační fond na podporu ZUŠ, na jehož činnosti jsem připravená
se aktivně podílet. Ráda bych se prostřednictvím nadačního fondu zasadila o to, aby ZUŠ získaly více
celospolečenské podpory, pozornosti a respektu. Jeho posláním je cílená podpora budování pozice ZUŠ
jako nezastupitelného a unikátního systému moderního uměleckého vzdělávání. Záleží mi na tom,
aby hudební školy byly vnímány jako otevřené, přátelské, inspirativní prostředí, které své žáky vede
k uchopení a provozování umění jako součásti každodenního života a které prohlubuje kulturnost
našeho národa.
Jsem si dobře vědoma, že na tomto poli odvádíte soustavnou náročnou práci. Přála bych si, abychom
společnými silami výsledky vašeho úsilí posunuli o další stupeň vzhůru na pomyslném žebříčku hodnot
naší společnosti.“
Hlavními cíli Nadačního fondu Magdaleny Kožené by se mělo stát účinné zviditelnění jedinečného
systému ZUŠ a podpora jeho přibližování široké veřejnosti, podpora talentů ze ZUŠ a podpora ZUŠ
při vytváření vlastních projektů a při komunikaci s rodiči a veřejností.
Prvním celorepublikovým projektem nadačního fondu, do kterého se naše škola zapojila, je tvůrčí
setkání ZUŠ Open. Termínem této velké oslavy hudby, umění, sdílené radosti a respektu k systému
základního uměleckého vzdělávání bude úterý 30. května, kdy 350 základních uměleckých škol
představí veřejnosti své programy.
Naše škola na tento den, 30. květen, připravila ve spolupráci se ZUŠ V. Petrželky z Ostravy- Hrabůvky
projektový den s názvem Kytice aneb pouliční májová veselice. V 15 hodin se od budovy ZUŠ
v Rychvaldě vydá městem průvod masek, který bude cestou rozdávat výrobky žáků výtvarného oboru
s informacemi o naší škole. Na náměstí zahraje a zazpívá posluchačům několik písní a bude pokračovat
k Husově sboru. Od 15:50-17:20 budou na farské zahradě Církve československé husitské probíhat
workshopy výtvarného, hudebního a literárně dramatického oboru naší školy a veřejnost může s pomocí
našich učitelů pronikat do tajů kresby a malby, divadelní improvizace, zkusit si hru v orchestru nebo
si zatančit lidový tanec. Každý si může prožít svoji odpolední chvilku fantazie, kreativity a tvůrčí
zábavy.
V 17:30 se v Husově sboru v Rychvaldě uskuteční koncert, na kterém vystoupí pěvecké sbory ZUŠ
V. Petrželky a naší školy a spojené kytarové soubory obou škol.
Přijměte pozvání na tuto neobvyklou a pro umělecké školství tolik potřebnou aktivitu.
Vlasta Matonogová
ředitelka ZUŠ Rychvald

