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Soutěže, soutěže a soutěže!
Všichni žáci ve všech základních uměleckých školách v České republice 
od ledna do května soutěží. Pravda, ne všichni každý rok ( o to se stará 
tříletý cyklus oborů a nástrojů) a ne všichni až do ústředních kol. 
Letošní soutěž se tedy týkala v naší škole hráčů na dechové nástroje, 
zpěváků, tanečního oboru a recitátorů z LDO. 
V lednu se utkalo 56 hráčů a hráček na zobcovou a příčnou flétnu, na 
klarinet a saxofon a na pestrou škálu žesťových (plechových) dechových 

nástrojů. Z nich poroty vybraly mnoho vítězů a 21 nejlepších pověřily postupem do okresního kola. Zpěváků soutě-
žilo ve školním kole 5 a k tomu 2 dvojice komorního zpěvu. Tady postoupili 4 sólisté a obě dvojice do okresního kola. 
Taneční obor vyslal do okresního kola dvě choreografie s názvy „Vyletěla Holubička“ a „Dívčí tanec“. Ze školního kola 
recitátorek LDO bylo vybráno 5 zástupkyň do okresních kol. V okresních kolech se těchto více než 30 zástupců naší 
školy rozhodně neztratilo, obsadilo patnáct 1. míst s postupem do krajského kola a mnoho krásných 2. míst. 

Proto čtěte: 
- zpěváci získali dvě 1. místa s postupem do kraje, jedno druhé místo
- hráči na zobcovou flétnu jedno 1. a tři 2. místa
- hráči na příčnou flétnu tři 1. místa s postupem, jedno 2. a 3. místo
- hráči na žesťové nástroje šest 1. míst s postupem a čtyři 2. místa
- tanečníci do krajského kola nepostoupili, odvedli však dobrou práci
- recitátorky získaly 5 postupů do krajského kola 
Krajská kola soutěže už byla bojem na ostří nože a já s hrdostí a radostí sděluji, že:
 - zpěvačka Markétka Floderová získala ve Vysokém Mýtě 1. místo (postup v její I. 
kategorii už nebyl možný) a zpěvák Pavel Řehák získal 2. místo. 
 - hráčky na příčnou flétnu získaly cenná umístění – Zuzka Brůnová a Johanka Vaňou-
sová 2. místa, Štěpánka Skalová pak místo 3. 
 - žesťaři byli opět nejúspěšnější – Andulka Rendlová, Jan Hlaváč, Ladislav Tyrner, Jan 
Toman, Petra Tyrnerová i Pavel Brůna obsadili 1. místa !!! A z toho Andulka Rendlová 
a Jan Toman s postupem do ústředního kola !!! Další rekord – v historii školy jsme 
ještě dva zástupce v ústředním kole v sólové hře nikdy neměli. Držíme palce. 
- recitátorky se také v krajském kole neztratily – Terezka Schlöglová získala 2. místo, 
Johanka Vaňousová dostala čestné uznání a Anička Štěpánková pojede reprezentovat 
školu na Wolkrův Prostějov. 
Sečteno a podtrženo, našich 16 zástupců v krajských kolech vybojovalo osm 1. 

míst, z toho 3 s postupem do ústředního kola! Čest a sláva patří všem soutěžícím, určitě ale také jejich učitelům. 
Zpěváky chystala Olga Kalášková, hráče na zobcovou flétnu Petra Tyrnerová, hráčky na příčnou flétnu Věra Foglo-
vá, žesťaře Richard Heckenberger a Ladislav Tyrner, recitátorky pak Olga Strnadová. Žáci, kterým budeme držet 
palce do ústředních kol, jsou právě z líhně posledních tří jmenovaných. O klavírní doprovod všech muzikantů se 
vzorně staraly Oksana Domoroslova, Věra Foglová a Eva Šmoková. Co na závěr? I malé město a malá škola se mo-
hou probojovat mezi velikány. Stačí nebát se, být pilný a poslouchat rady učitelů. Ještě jednou děkuji a blahopřeji 
všem a do ústředního kola hodně štěstí !
 PhDr. Hana Chvátilová, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk

ZDRAVÝ A KRÁSNÝ ÚSMĚV ZDRAVÝ A KRÁSNÝ ÚSMĚV 
(část III): 

Co Vás čeká nebo 
taky může minout

V předchozích dílech jsme 
si povídali o správném 
čištění zubů. A teď ještě, 
co Vás čeká, pokud si je 
správně čistit nebudete. 
Jak už bylo řečeno v prv-
ní části, zubní kaz vzniká 
vinou plaku ( bakteriální-
ho povlaku) na povrchu 
zubu, neboť plak vytváří 
kyselinu a ta rozpouští 
povrch skloviny. Povlak 
plaku se vytváří nejvíce v 
oblasti krčku zubu (v blízkosti dásně) a v mezizubních 
prostorech ( tam, kde se zuby dotýkají). 

CELÝ PROCES MÁ ČTYŘI FÁZE:
I. fáze: samoléčba - zatím to zvládám
Pokud je narušena jen povrchová vrstva skloviny (po-
vrchový kaz), může jej naše tělo zvládnout . V povrcho-
vých vrstvách skloviny dochází k neustálému dynamic-
kému procesu, tzv. demineralizace, ( ztrátě minerálů 
ze skloviny vinou kyselého prostředí) a remineralizace 
(návratu minerálů při poklesu kyselého prostředí). Po-
kud převáží remineralizace, narušení skloviny se zacelí 
. Pokud zvítězí demineralizace, vznikne defekt, který se 
neustále prohlubuje a prohlubuje, až zoubek zabolí (ale 
to už je opravdu hodně, ale opravdu hodně pozdě!). 
Velkou úlohu při tomto samoléčivém procesu hra-
je fluor. Pokud je zajištěn neustálý přísun fluoru na 
povrch skloviny (nejčastěji zubní pastou nebo ústní 
vodou), dokáže právě tento prvek velmi efektivně , , 
zacelit rány“ utržené v boji s mikrobiálním povlakem. 
Ale pozor! Fluor může pomoci jenom tehdy, pokud se 
zuby „odkyselí“. Bez odstranění plaku a s ním spojené 
kyseliny je bezmocný. A k odstranění plaku vede jenom 
jedna cesta: správná ústní hygiena. 

II. fáze: výplň - jde do tuhého
Jestliže je narušená hlubší vrstva skloviny (její síla se 
pohybuje v průměru kolem 1-2 mm) nebo se bakterie z 
povlaku dostanou až do tzv. zuboviny , což je tvrdá tkáň 
zubu pod sklovinou, musí přijít na řadu práce zubního 
lékaře. Tomu nezbývá nic jiného než spravit defekt, kte-
rý nemusel vůbec vzniknout! Musí odstranit poškoze-
nou tkáň a nahradit ji plombou. 

III. fáze: endodoncie – trháme nerv
A v této fázi se jde až na nerv. Každý zoubek má ve svém 
nitru dutinu, kde sídlí mozkové centrum zubu, tzv. 
dřeň. A tam jsou cévy a hlavně nervy. V této fázi zub bolí 
a někdy naprosto nesnesitelně. Pokud se bakterie pro-
kutají přes celou vrstvu skloviny a zuboviny, dochází k 
zánětu. Poslední možnost, jak takový zub zachránit, je 
dřeň odstranit („vytrhnout nerv“), dutinu vydezinfiko-
vat, rozšířit a neprodyšně zaplnit. Vzhledem k výrazně 
vyšší křehkosti takto ošetřeného zubu by neměla násle-
dovat plomba, ale nasazení umělé korunky. Ta zbývající 
torzo zubu obemkne a chrání tak před rozlomením ( a 
jsme u té bolesti, stresu, času a nakonec i peněz). 

IV. fáze: extrakce - !!!
Tedy vytažení, odstranění zubu ze zubního lůžka jednou 
provždy. A stává se to častěji, než je nám zubařům milé. 
Protože je to řešení nejrychlejší, nejefektivnější (nee-
xistující zub se nezkazí) a rádoby nejlevnější (ovšem jen 
pro toho, komu nevadí prořidlý úsměv). Cesta k hezké-
mu úsměvu je pak docela drahá. Rozhodně výrazně 
dražší než nácvik správné zubní hygieny. 

Pokračování v příštím čísle: 
PARODONTITIDA NEBOLI PARADENTÓZA. 

 MUDr. Zdeňka Vebrová

JAK TO BYLO S TOU NOCÍ A ANDERSENEM
31. 3. 2006 se několik odvážných třeťáků rozhodlo prožít svou 
první NOC S ANDERSENEM. Byl to 5. ročník mezinárodní akce 
knihoven, prohlubující zájem dětí o četbu. V podvečer jsme navští-
vili městskou knihovnu, kde nám paní ředitelka sdělila důležité 
informace o H. CH. Andersenovi, učili jsme se vyhledávat a zařazo-
vat knihy. Další zastávkou byla židovská kaple, doposud neznámé 
místo všem účastníkům. Ve ŠD na nás čekaly Andersenovy pohád-
ky, hry a soutěže, kterými jsme si procvičili základní lidské smysly. 
Nejtěžším úkolem se stala stezka odvahy. Kromě vlastních zásob 
jídla jsme si pochutnali na Andersenových řezech a čaji, který nám 
připravila ŠJ. Během NOCI jsme se spojili přes internet s ostatní-
mi nocležníky a odpovídali na jejich zprávy. Pohádkovník musíme 
zasadit dodatečně, do sněhu to nejde. Spát se šlo …. . opravdu pozdě. Ráno byli všichni odměněni drobnými, leč 
cennými drobnostmi. Všichni jsme si zažili spoustu legrace a důležité bylo dohnat doma to, co se v NOCI nestihlo 
– VYSPAT SE! Těšíme se za rok na další NOC a snad přijde i ANDERSEN. 
Děkujeme vedoucímu ČSOP ŽBK, panu Ing. L. Lučanovi, a ornitologovi panu J. Bžoňkovi za poutavou besedu o 
přírodě, její ochraně a o ptácích, která se konala 23. 2. 06 ve ŠD. Těšíme se na další spolupráci. 

Vychovatelky ŠD při ZŠ 581

Základní umělecká škola Petra Ebena 
Žamberk Vás srdečně zve na

KONCERT STUDENTŮ 
KONZERVATOŘE BRNO

Pátek 21. dubna 2006 v 19 hodin 
- komorní sál ZUŠ

Vystoupí:  
Milan Fogl - trombon,  Michal Fogl - trubka

Ondřej Michlík - lesní roh, Hana Štětinová - housle
 …a hosté: 

Jaroslav Rendl - kytara, 
Petra Tyrnerová - lesní roh

Vstupné: 30, - Kč

Základní umělecká škola Petra Ebena 
Vás srdečně zve na

ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
ŽÁKŮ 4. ROČNÍKU II. STUPNĚ

z flétnové třídy Věry Foglové
- Pavlíny Keprtové,  Pavlíny Kumpoštové, 

Johany Vaňousové, Jaroslava Moravce
Uslyšíte vystoupení jednotlivých absolventů i 

společné kreace s léta dobře fungujícím flétnovým 
kvartetem zvaným „Quartet“ + mnoho hostů
Pátek 28. dubna 2006 v 19 hodin 

- komorní sál ZUŠ
Vstupné dobrovolné
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