
JAZZOVÉ ODDĚLENÍ ZŠ a ZUŠ KARLOVY VARY ?

O.p.s. FORTE mimo jiné pomáhá a podporuje v naší ZŠ a ZUŠ j a 
z z m a n y  při zajišťování jejich studijních soustředění a vystoupení.
JAZZOVÉ ODDĚLENÍ  je neoficiálním označením části práce učitelů 
školy, kteří staví na žácích s dobře osvojenými základy hudební teorie z 
v rozšířené výuky ZŠ (učitelé-Jana Přibilová,Karel Buble …. ), na 
individuelních hodinách instrumentalistů a zpěváků, na práci v pěveckých 
sborech a orchestrech různého zaměření, jež ve škole působí . Každoročně 
jich je okolo dvaceti.

U zrodu výuky jazzu v ZŠ a ZUŠ stála práce učitelů ing. Jana Spiry, 
Rudolfa Přibila, mgr. Jindřicha Volfa sn., Štefana Floriana, Pavla Horycha 
a dalších.

Počinem, který předznamenal novou éru výuky jazzu ve škole bylo 
založení velkého jazzového orchestru GRINGOS Big Band v roce 2003. 
Uměleckým vedoucím, dirigentem a učitelem saxofonů je od začátku jeho 
existence profesionální jazzman Milan Krajíc. O práci s orchestrem se dělí 
s dalšími hudebníky (Jindřich Volf jr.-rytmika, Jan Vacula-
trombony,Jindřich Volf sn. a od září 2008 Milan Šoltész-trumpety). 
BB GRINGOS se od svého vzniku zařadil mezi nejlepší velké jazzové bandy 
v republice,  s úspěchem soupeří i se soubory dospělých a reprezentuje 
školu i Karlovarský kraj na mezinárodních jazzových festivalech. Více na 
www.opsforte.eu.

Nejčastěji vystupující školní kapelou je soubor vedený Jindřichem 
Volfem sn. – SWINGDOWS. Vznikl v roce 2004.
Brzy po svém zrodu se obsazení ustálilo na úplnou rytmiku s vibrafonem a 
zpěvačkou, k níž se časem  přidaly i další hlasy instrumentalistů ve sboru. 
Během soustavné práce si SWINGDOWS vybudovali repertoár cca 50 
koncertních skladeb, ve kterých převládá swing a latina, vydali profilové 
CD „SWINGDOWS hrají POTICHOUČKU“ a dostávají stále více nabídek 
k vystupování. Všichni členové studují individuálně kromě svých nástrojů 
také jazzovou improvizaci a interpretaci u Jindřicha Volfa jr. a Františka 
Nedvěda.
Podobně jako big band  reprezentují školu i Karlovarský kraj , získávají 
čelná umístění v celostátních soutěžích a zúčastňují se mezinárodních 
festivalů. Více o SWINGDOWS na www.opsforte.eu.

JAZZOVÉ ODDĚLENÍ školy se těší podpoře vedení školy a FORTE 
o.p.s. Popřejme jim do příštích roků další úspěchy a hodně vydařených 
chorusů.
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