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Vážení rodiče flétnistů,
s přibývajícími aktivitami Základní umělecké školy Pavla Křížkovského a Pištiklubu vzniká potřeba pravidelného informování o dění v hudebním i školním světě. Proto si dovolím zasílat ve
více či méně pravidelném rytmu upozornění na chystané koncerty, výstavy, exkurze, Pištivíkendy a další související podniky formou těchto Pištinovin.
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Kromě upozornění na důležité dění kolem školy si dovolím občas připojit skromnou reflexi
jednotlivých podniků, protože mnohé zaslouží alespoň stručné ohlédnutí.
Tato forma ovšem nabízí i každému z vás příležitost publikovat na tomto místě postřehy,
nápady, pochvalu či kritický pohled, tedy vše, co si myslíte, že je vhodné sdílet s dalšími pištirodiči. Také můžete přispět nějakým snímkem, protože při hraní se těžko hudebníkům zároveň
fotografuje. Stanete se tak současně pištinovináři - no není to vznešená role vedle prostého
pištirodičovství?
Třebas Vás také časem napadne něco vhodnějšího něž tato jednoduchá vezre e-magazínu.
V tom případě neváhejte a ozvěte se s inspirativním nápadem.
Počítám s tím, že jak vaši flétnisté porostou, budou více a více Pištinoviny určené také jim.
Mnozí by svedli napsat či namalovat svůj příspěvek již nyní. To by ovšem zasloužilo s ohledem
na převažující věk pištictva 10- papírovou formu, která je pro mne i školu nyní finančně i výrobně nedostupná.
A nakonec - určitě ne všichni máte radost z množících se výzev, nabídek a oslovení. I zasílání
Pištinovin je možné odmítnout stručnou zprávou na adresu odesilatele.
A nyní už vzhůru k prvnímu číslu Pištinovin!
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Pěkně počteníčko přeje Váš pištiučitel

Číslo 1/2015

Mojmír Poláček
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Pištikalendář
Termín

Aktivita

Kdepak to bude

28. 1. 2015

Hudební podvečer

Sál školy Kristenova

30. 1. - 1. 2. 2015

Pištivíkend

Holasice

1. 2. 2015

Vystoupení Pištíků a Fidlíků

Lažánky

3. 2. 2015

Koncert dětských cimbálových muzik

Škola Kristenova

4. 2. 2015

Mozartovy děti

Besední dům

11. 2. 2015

Malá slavnost umění

Sál školy Kristenova

únor 2015

Vystoupení Pištibandu v MŠ a ZŠ

Jundrov

Detailní popis k jednotlivým aktivitám se zobrazí při poklepu na jejich název.
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Hudební podvečer
28. ledna 2015 v 17,30
Sál školy, Kristenova 27, Brno - Komín
Každý měsíc pořádají Základní umělecká škola a Gymnázium s uměleckou profilací Pavla
Křížkovského hudební podvečer, na kterém se představí zpravidla to nejlepší, co se urodilo
v jednotlivých třídách.
Lednový podvečer je však mimořádný v tom, že se současně bude jednat o školní kolo celostátní soutěže uměleckých škol ve zpěvu a hře na dechové nástroje. Jedná se tedy o mimořádnou příležitost vidět a vyslechnout výkvět oddělení pěveckého a dechových nástrojů.
Naši pištitřídu budou se svým soutěžním repertoárem reprezentovat Hana Drtílková,
Filip Jandek a Radek Mattuš.
Přijd‘te fandit!
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Pištivíkend
30. ledna - 1. února 2015
Rodinná usedlost u Poláčků - Holasice
Členové Pištiklubu - to jsou nejzapálenější hráči na zobcové flétny. Scházejí se na pravidelných sobotních, víkendových nebo prázdninových setkáních. Tady se mohou věnovat nejen
společnému hraní a zpívání - ale díky místu konání též nejrůznějším praktickým dovednostem
od topení, přípravy dřeva a jídla, nejrůznějších řemeslných dovedností až po hry a běhání po
okolních loukách nebo v lese. Lze tedy pořádně protáhnout tělo, zažít něco dobrodružství, dle
libosti se vyřádit, založit případně nová kamarádství a ještě k tomu se věnovat muzice.
Pištiklub - zkráceně též Pištík spolupracuje pravidelně s Fidlíkem - tedy klubem hráčů na
smyčcové nástroje. Jejich lahodný zvuk naše někdy trochu náročné pištění zakulatí a změkčí
a tím pádem pak dáme dohromady skoro dokonalou kapelu.
Podrobnosti o Pištivíkendu najdete zde.
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Vystoupení Pištíků a Fidlíků
Neděle 1. února 2015 ve 14 hodin
Restaurace u Orátorů - Lažánky u Veverské Bitýšky
Hrají a zpívají Pištíci a Fidlíci + Pištiband
Zásluhou členství Frídy Orátorové v Pištíku můžeme pravidelně na ukončení Pištivíkendu
uspořádat veřejné vystoupení v jejich větším „obýváku“ - tedy v lokálu Restaurace u Oratorů,
v jehož sousedství Frída bydlí.
Ale nemyslete - pištivá a fidlající parta to není žádný spolek hospodských povalečů. U Orátorů nemají nějaký obyčejný zakouřený lokál. Snaží se totiž vyloupnout to nejlepší z dlouhé
a bohaté tradice venkovského restauratérství. Odedávna se tu pořádaly bály a tancovačky. Sál je
proto vybaven řádným pódiem a netuctovým nábytkem, v sobotu a v neděli tu můžete chutně
pojíst a při posledním vyhrávání se mladým muzikantům dostalo odměnou domácího závinu
a točené limonády - prostě mňam. Kouření a podroušené osazenstvo se tu nepěstuje, zato tu
najdete kromě hasičského též dětský a čtenářský salonek. A příjemně teplá originální kamna.
1. února tu zazní s mírným předstihem masopustní písničky a v podání Pištibandu pár zajímavých skladeb z cyklu Pavla Jurkoviče Hádání.
Tedy neváhejte a již si rezervujte místa u stolů!
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Vystoupení dětských cimbálových muzik
Úterý 3. února 2015 v 17,30 hodin
Gymnázium s uměleckou profilací Kristenova 27, Brno - Komín, uč. č. 29
Hrají a zpívají dětské cimbálové muziky ZUŠ Smetanova
Základní umělecká škola na Smetanově ulici v Brně se specializuje mimo jiné na výchovu
muzikantů a zpěváku do cimbálových muzik. Ve svém oboru je určitým unikátem nejen přístupem k folklornímu materiálu, ale i mimořádnou kvalitou produkované hudby, která v našem
regionu těžko snese srovnání.
K pohostinskému vystoupení v naší škole přijaly pozvání hned tři muziky v různých věkových kategoriích. Je tedy skutečně na co se těšit.
Pro naše začínající pištisoubory to bude jistě mimořádně podnětné vidět vrstevníky, kteří už
téměř s profesionální bravurou hrají a zpívají ve folklórní muzice. Protože se jim hodláme brzy
vyrovnat, není lepší příležitosti k okouknutí, jak to vlastně dělají. Proto zaujměte svoje místa s
patřičným předstihem, bude jistě hodně plno!
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Mozartovy děti v zimě nespí
Středa 4. února 2015 v 10,45 hodin
Besední dům
Hrají a zpívají mladí hudebníci s doprovodem orchestru Filharmonie Brno
Únor je vyplněn sérií zajímavých hudebních událostí. Mimořádnou příležitostí slyšet i vidět
mladé interprety ve věku od 9 do 16 let za doprovodu nejlepšího jihomoravského orchestru.
Mimo jiné nástroje jsou v programu zastoupeny také sólová zobcová a příčná flétna. Tedy jistě
něco, co by našemu pištivému obecenstvu rozhodně nemělo ujít.
Díky dopolednímu času konání leze k tomu všemu ještě získat omluvenku z druhé půle vyučování a to už je tedy ve spojení s předchozím skutečně třaskavá motivace pro všechny žáky
a studenty.
Vstupenka stojí 50 korun a je zapotřebí si ji neprodleně písemně nebo osobně rezervovat
u naší dvorní pištikorepetitorky paní Jolany Zedekové (ve škole učí ve druhém patře
v čísle 28).
Děti a studenti odchází společně od školy v 10 hodin pod velením Mojmíra Poláčka. Návrat
tamtéž je plánován v kolem 12,30 - 13 hodin.
Podrobnosti o vystupujících a programu najdete zde.
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Z důvodu kumulace zajímavých koncertních aktivit v tomto týdnu se plánovaná a již avizovaná Malá slavnost umění odkládá na středu 11. února 2015.

Číslo 1/2015

PiŠtinoviny

22. ledna 2015

Strana
7

PiŠtinoviny
Strana
8

Strana
8

Malá slavnost umění
Středa 11. února 2015 v 17 hodin
Koncertní sál školy - Kristenova 27, Brno - Komín
Hrají mladí flétnisté ze třídy Mojmíra Poláčka
Pravidelný čtvrtletní přehled toho nejlepšího, co se urodilo v pištitřídě č. 7 při drezuře mladých a začasto velmi talentovaných pištivých dítek.
Kromě chystaných individuálních koncertních příspěvků se můžete těšit na novinky v repertoáru kmenových souborů Souflé, Pištiband a Minipištiband a jako obvykle hostů.
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Vystoupení Pištibandu v Jundrovských školách
Únor 2015 (přesný termín je v jednání)
Základní a mateřská škola v Jundrově
Hrají mladí flétnisté a orffohráči ze souboru Pištiband
a hostující pěvkyně Hana Drtílková a Kateřina Votavová
Zásluhou Jundrovských maminek paní Mejzlíkové a Dadákové se podařilo domluvit pohostinské vystupování ve školce a škole, kam chodily nebo chodí členové souboru Pištiband a jejich
mladší sourozenci.
Kromě cyklu Hádání pro školáky mají flétnisté do školky připravenu hudební pohádku
O Koblížkovi.
Přesná data návštěvy obou škol se domlouvají a dozvíte se je včetně instrukcí pro účinkující a
rodiče z dalšího vydání Pištinovin.
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Ze zádveří třídy číslo 7
Aktuální vhled do společného snažení v pištitřídě
„Na sedmičce“ se odbývá největší část pištivého dění. Když se sejdou všichni členové našich
tří souborů, bývá tu pořádně husto.
Ovšem „husto“ v jiném slova smyslu bylo i při nedávné zkoušce Pištibandu, přestože kvůli
omluvenkách některých flétnistek jsme se nesešli ani všichni. Přesto zcela převládla nad zájmem
o společnou zkouškovou práci neutuchající diskuse o tom, která víceletá gymnázia jsou zrovna
ta nejlepší a jaké jsou vyhlídky našich pištipát‘áků obstát při přijímačkách. Díky tomu jsme stihli
za hodinu komorní hry zopakovat a nově nastudovat pouhé 4 ((slovy čtyři) písničky.
Nehledě k zbytečnosti celé takové debaty (protože jak známo zdaleka nejlepší gympl je ten
náš na Kristenové, kam můžou chodit Pištíci až do maturity) se pan pištišéf nečekaně našňupl,
dokonce zvýšil hlas pronášeje blíže nespecifikované připomínky nehudební povahy. Po týdnu
už se jeho hlas vrátil do normální polohy a v té vyhlásil Zlaté desatero Pištibandu - tedy jakýsi
jízdní řád zkoušek. Tak jsme všichni zvědaví, jestli to k něčemu bude. Podobných zákoníků už
bylo ....
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