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Základní umělecká škola Nehvizdy, p.o. 
Bedřicha Mouchy 243, 250 81 Nehvizdy 

V Nehvizdech dne 24. 09. 2020 

 

Vážená nadace! 

 

Jsme mladá, nově působící základní umělecká škola založena v roce 2018 v 

Nehvizdech. Nechybí nám energie, kreativní myšlení, ani perfektní interakce s občany 

našeho městyse a příkladná spolupráce s naším zřizovatelem - Městysem Nehvizdy. Vyučují 

u nás jen kvalifikovaní pedagogové a nad rámec běžné výuky organizujeme také výuku 

nepovinnou. Ale především, máme velmi talentované žáky a každý rok zvyšujeme kapacitu 

naší školy, protože škola i zřizovatel vědí, že by byla ohromná škoda nedat příležitost 

každému talentovanému dítěti, které se chce umělecky rozvíjet. 

 

Za velmi krátkou dobu se nám podařilo vzbudit ve veřejnosti důvěru a mnozí z 

uchazečů již přicházejí k talentovým zkouškám na doporučení. Samozřejmě, že nový klavír 

věhlasné firmy Petrof by pro naše žáky byl velkou vzpruhou a navíc možností, jak ještě více 

přibližovat krásnou hudbu nejen našim žákům, ale všem v Nehvizdech a jejich okolí. Když 

si přečtete celou naší žádost, uvidíte, že šíření umění v tom nejlepším slova  smyslu v našem 

mikroregionu je naším posláním, stejně jako výchova talentů. 

 

Klavír nebo pianino, pokud bychom měli to štěstí, bude umístěné v našem sále, který 

skýtá v tuto chvíli obsazenost cca 80 osob. Využitelnost nástroje bude široká vzhledem k 

naší spolupráci s jinými organizacemi v obci a okolí, ať už jsou právě Městys Nehvizdy, 

nehvizdská ZŠ a MŠ Nehvizdy, Centrum Dráček, spřátelené obce Mochov, Vyšehořovice, 

Vykáň, Horoušany a mnohé další.  

 

Za dva roky nemůžeme sice konkurovat zavedeným tuzemským “ZUŠkám”, které 

mají již svou tradici a umělecké úspěchy, víme však, že již teď u nás studují velmi 

talentovaní žáci, které úspěchy v blízké době čekají a kvalitní koncertní nástroj by pro ně 

mohl být skvělou motivací.. 

 

Zde přikládám nejlépe vystihující práci naší školy. Odkazy jsou interaktivní, budu 

velmi rád, pokud jim věnujete váš drahocenný čas. 

web školy: www.ZUSNEHVIZDY.cz 

Velký koncert ZUŠ vs CML, který vidělo přes 1000 návštěvníků a na němž 

vystoupili také přední čeští umělci společně s našimi žáky: 

https://www.zusnehvizdy.cz/navstevnici/ 

Projekty v distanční výuce v době jarní koronakrize, podařilo se nám propojit naše 

žáky, učitele a rodiče díky moderním technologiím a uspořádat malý koncert či internetové 

vysílání pro celý mikroregion: https://www.zusnehvizdy.cz/jsme-spolu/ 

Zakončení distanční výuky, po skončení první volny koronavirových opatření se děti 

představily v našem kostele široké veřejnosti opět osobně a byl to jeden z vrcholu kulturního 

programu v našem mikroregionu na začátku léta: https://www.zusnehvizdy.cz/jsme-spolu-

live-2/ 

Naše škola a naši žáci složili a nazpívali v našem malém nahrávacím studiu hymna 

pro mezinárodní atletický mítink Hvězdy v Nehvizdech: https://www.zusnehvizdy.cz/to-das/ 

Těch projektů je ještě mnohem více, ale víme, že váš čas je drahý.. 
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Ještě bych chtěl velmi poděkovat za váš počin, koupit kvalitní klavíry a věnovat je 

školám.   

 

Velmi si toho vážím, byl to úžasný krok. 

 

Se srdečným pozdravem, 

 

 

 

…………………………. 

Aleš Háva, DiS 

Ředitel školy 
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