
Hudební mazec 2014 byl trendy a cool!
Beroun – Soukromá základní
umělecká škola Dr. Lidinské
pozvala už pojedenácté žáky
ZŠ na čtyři představení Hu-
debního mazce, který se konal
v sále České pojišťovny.

Originální písničky na té-
ma Jsem trendy složili učitelé
a žáci školy a také si je s chutí
zahráli a zazpívali. Tyto pís-
ničky najdou diváci na CD
Jsem trendy, které škola vy-
dala. Nemáte ho? Nezoufejte,
zaskočte si do kanceláře školy
a tam CD dostanete jako dá-
rek.

Zářný host chytrá blondýna
Iva Pazderková nenechala ni-
koho na pochybách, že je fakt
chytrá. Moderátoři Vojta Bo-
rusík a Mikuláš Kološ střídali
role plastických chirurgů,
svaloušků, zlatých hochů,
pankáčů, sršeli vtipem a na-
dali by i Marku Ebenovi. A tak
buďte trendy, točte CD a zpí-
vejte si s námi. Tak zase za
rok….

Soukromá základní umě-
lecká škola Dr. Lidinské dě-
kujeme Městu Berounu za fi-
nanční podporu.

Miluše Lidinská

ELIŠKA Borusíková zpívá o velkém psu na ovládání, který sice na koberec nemočí, ale vtipy nikdy nepo-
chopí. Foto: Archiv SZUŠ

ŠTĚPÁN Krejčí zpívá: „Candy, zeptej se Zdendy, ten ví, co je in…“, tuhle hitovku napsal Zdenda Urbanov-
ský, náš učitel klavíru. Líbí se. Foto: Archiv SZUŠ

LINDA Pleskačová v písničce iLife opěvuje nové ty-
py mobilů. A protože je Linda trendy, jeden takový
má. V pozadí zleva Karel Kreisinger a Láďa Štefek.
Foto: Archiv SZUŠ Dr. Lidinské

HOLKY stihly zpívat, vlnit se v rytmu, střídat kostýmy a navíc v zá-
kulisí získat autogram Ivy Pazderkové. Foto: Archiv SZUŠ Dr. Lidinské

PĚVECKÝ sbor Lentilky Táni Bočkové. Na pódiu se cítily evidentně dobře. Foto: DENÍK/Jiřina Marečková

„SLEČÍNKO, chcete být trendy? Takhle byste to chtěla? Taková plas-
tika je pro nás hračka…“ Zleva Mikuláš Kološ, Vojta a Líza Borusíkovi.
Foto: DENÍK/Jiřina Marečková

ONDRA Kapalín a čet, pardón Chat, hned dvěma
písničkami přispěli na CD dvě hvězdy českého hu-
debního nebe, basista Honza Lstibůrek a textař Ro-
bin Král. Foto: Archiv SZUŠ

SÁRA Macháčová a Anika Gibson v písničce Ble-
kaut. To byl nářez. A pak že prý holky neumějí
rapovat…Foto: Archiv SZUŠ

ZUZKA Kozlová a Golfová škola. Jaký máte hendi-
kep na berounském golfovém hřišti?
Foto: Archiv SZUŠ

VERONIKA Weissová je v roli Fanynky ve své kůži.
Vždyť si tuhle písničku také sama složila. Za zády
měla takové muzikanty, jako je zleva Kirill Yako-
vlev a Igor Ochepovský. Foto: Archiv SZUŠ

CHYTRÁ blondýna Iva Pazderková má páru jako
hrom. Diváky fakt bavila. Zazpívala si s Josefem
Štěpánkem, ředitelem školy, za zády, a že jí to šlo.
Foto: Archiv SZUŠ

ERIKA Horká, Dominika Lukešová a Linda Pleskačová zpívaly s nasa-
zením. Že není poznat, kdo je učitelka? Foto: DENÍK/Jiřina Marečková

KATEŘINA Lipertová se vžila do role Zlatokopky. Její obětí je tento-
krát kytarista Láďa Štefek. Foto: DENÍK/Jiřina Marečková


