
Partnerství Duchcov – Miltenberg

 Ve dnech 3.-5. května 2019 Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka v Duchcově byla 
hostem partnerského města Miltenberg a místní Musikschule.

Hostování předcházelo v minulém roce jednání starostů partnerských měst pana Helmuta 
Demela a pana Mgr. Zbyňka Šimbery. ZUŠka se s německou stranou od podzimu domlouvala na 
společném programu, jehož cílem byly 2 koncerty. První se uskutečnil hned v den příjezdu, kdy se 
děti ubytovaly v hostitelských rodinách, následovala společná večeře a koncert v místní hudební 
škole. V první části hráli a zpívali naši žáci Albert Beneš, Vítězslav Vojtěch Buchal, Kate Hellerová,
Eliška Hozáková, Eliška Knedlíková, Michaela Kunová, Michaela Pašová, Kateřina Pischelová, 
Anna Plevová, Hana Plevová, Nikol Šajnerová, Ema Stracená, Josef Simmer a Kateřina Varadyová. 

Druhá část koncertu patřila hostujícím, slyšeli jsme Felipe De Almeida Teixeira, Hanna 
Arold, Simon Bauer, Adrian Dederer, Jacob Erbacher, Shannon Erbacher, Junah Graf, Charlotte 
Hinz, Frederike Knapp, Charlotte Legler, Emily Leuner, Anna Mennherz, Marika Manukjan, Nils 
Neuberger, Klara Paulus, Georg Setzer, Anastasia Seus a věřte mi, byl to krásný poslech. Tamní 
hudební škola vyučuje jen žesťové nástroje – takže jsme si se zaujetím poslechli trubky, pozouny, 
barytony,  všechny velikosti saxofonů v sólo skladbách, ale i dua, tria a kvartety. Koncertovali jsme 
do 22.00 hod. A na plánovanou diskotéku pod dojmem zážitků z koncertu už nebyl čas a děti se 
rozešly do hostitelských rodin, které pochopitelně byly celý večer přítomny. 

Sobotní deštivé ráno nám ale nijak nevadilo. Dopoledne jsme strávili v místním muzeu, děti 
se zajímaly o nejstarší dějiny Miltenbergu, ukázky řemeslných dovedností místních obyvatel,  
spojitosti Duchcova s Miltenbergem po událostech spojených s odchodem německy mluvících 
obyvatel z Duchcova po roce 1945. Děti zaujaly zejména fascinující středověké vykopávky  a 
nesmím opomenout, většina si vyzkoušela různé velikosti dřeváků.

Sobotní odpoledne už patřilo přípravě a zkoušce na koncert v kostele sv. Jakuba, který má 
vynikajícího varhaníka pana Alexandra Huhna. Program byl  spojený se skladbami, které se  v 
kostele provozovaly. Byli to tradiční skladatelé: Antonio Vivaldi, Francesco Barsanti, Georg Philipp
Telemann, Karel Stamic, Camille Saint-Säens, ale také zazněly skladby, které napsali  Eugene 
Bozza, André Jolivet, Mel Bonis. Na koncert navázala mše doplněná  skladbami žáků spojených 
škol ve skvělém podání – žesťové kvartety Ivana Shekova, Antona Brucknera a Lenniena Niehana. 
Náš komorní pěvecký sbor zazpíval kánony Salvator mundi, Halleluja a dovedl i rozplakat při 
zpěvu a doprovodu  žáků naší krásné české hymny v úpravě profesora teplické konzervatoře pana 
Jana Valty. Celý program si řídili a doprovázeli ředitelé obou hudebních škol pan Waldemar 
Stockert a paní Šárka Gauseová.

Neděle ráno už patřila loučení a odjezdu domů. Všichni jsme odjížděli nadšeni, dny byly 
nabity skvělými zážitky, děti získaly nové zkušenosti a poznatky, jak to chodí u sousedů. Pan 
starosta Miltenbergu  se s námi loučil s myšlenkou navázat výměnné pobyty mezi českou a 
německou hudební školou. 

Velký dík patří Líbě Machon, která nás po celé dny provázela, děkujeme panu starostovi a 
městu Duchcov, zájezd byl pro děti velkým přínosem a motivací do dalších roků.

A ještě nakonec: školu dělají učitelé, poděkování paní Faustové a paní Mgr. Hejdové, které s
námi cestovaly. Žáky ještě připravili pan Mgr. Maleček a paní Moravcová.
„Umění je největší radostí, kterou člověk dává sám sobě.“/Gustav Flaubert/

Šárka Gauseová, ředitelka školy


