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Základní údaje o škole
1.1 Škola
Název školy
Adresa školy
Právní forma
IČO
Identifikátor
IZO
DIČ
Poslední změna ve školském rejstříku
Kapacita školy
Vedení školy

Kontakt

Základní umělecká škola, Hradec Králové,
Habrmanova 130
Hradec Králové 500 02, Habrmanova 130
příspěvková organizace
61 222 356
600 089 045
061 222 356
CZ 61222356
1. 9. 2008 - č. j. 25 973/2007-21
1200 žáků
ředitel: MgA. Petr Fiala,
jmenován do funkce ředitele školy Radou města
Hradce Králové dne 1. 8. 2012 jmenovacím
dekretem MMHK/069614/2012 SZ
MMHK/012903/2012 ze dne 15.5. 2012
statutární zástupce ředitele:
Mgr. Jana Doubková
zástupce ředitele: Mgr. Lenka Hypiusová
tel.: + 420 495 533 480
fax: + 420 495 533 480
e-mail: info@zus-habrmanova.cz
net: www.zus-habrmanova.cz

Ve škole není zřízena školská rada.

1.2 Zřizovatel
Název zřizovatele
Adresa zřizovatele
Kontakt

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408,
502 00 Hradec Králové
tel.: + 420 495 707 111
fax: + 420 495 707 100
e-mail: posta@mmhk.cz

1.3 Místa poskytovaného vzdělávání
Adresa
Habrmanova 130, 500 02 Hradec Králové
Školská 380, 503 43, Černilov

Vyučovaný obor
Hudební, výtvarný a taneční obor
Hudební obor

1.4 Materiálně - technické podmínky školy
Učebny, sály
39 učeben, koncertní, orchestrální a taneční sál
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 4 dataprojektory, většina tříd nahrávací zařízení
technikou
a CD přehrávač, počítače ve všech učebnách,
speciální počítačová učebna (hudební nauka,
fotografie)
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1.5 Údaje o občanském sdružení při škole
Název občanského sdružení: Sdružení při ZUŠ Habrmanova Hradec Králové
Registrace Min. vnitra 28. 2. 1992
VCS/1-10361/92-R
Zaměření propagace práce a výsledků
Kontakt:
výchovně – vzdělávací činnosti ZUŠ,
Sdružení při ZUŠ
spolupráce v oblasti výchovy a vzdělávání,
Habrmanova 130, Hradec Králové 500 02
materiální podpora činnosti školy
Předseda p. Pavel Vostrovský
IČO: 62692721
1.5 Údaje o občanském sdružení při škole
Název občanského sdružení: Občanské sdružení Juventus Gradecensis
Registrace Min. vnitra 8. 1. 2008
Podpora smyčcového orchestru Juventus
Kontakt:
Gradecensis na ZUŠ Habrmanova
Občanské sdružení Juventus Gradecensis
Rosnice 52, Všestary 503 12
Předseda: Vladimíra Holubová
IČO: 22688706
1.5 Údaje o občanském sdružení při škole
Název občanského sdružení: Výtvarka při ZUŠ Habrmanova
Registrace Min. vnitra 10. 9. 2008
Podpora činnosti žáků výtvarného oboru
Kontakt:
ZUŠ Habrmanova
Výtvarka při ZUŠ Habrmanova
Habrmanova 130, Hradec Králové 500 02
Předseda: Jan Andrýs
IČO: 22724460

1.

Přehled oborů základního uměleckého vzdělávání

Viz Příloha – výkaz V 24-01

2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti
školy
Pedagogický sbor v naší škole je stabilizovaný, dochází k postupné generační výměně. Po
odchodech důchodců nastupují na jejich místa absolventi uměleckých a pedagogických škol.
Výhodou sboru je na poměry českého školství jeho dobrá genderová vyváženost. Škola přijímá
pedagogy zpravidla ve výběrovém řízení, nebo přímo osloví konkrétního pedagoga.
Nepedagogičtí pracovníci jsou čtyři, úklid a správa počítačových sítí je zajišťován
dodavatelsky.

3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Viz Příloha – výkaz V 24-01
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3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Osobní
číslo

Praxe
roky

4991
4992
7522
11556
14933
14950
15145
15162
15620
17705
18725
18908
24050
24704
27970
30325
35040
36000
36050
40125
40147
46103
44708
48915
49510
49736
50081
50150
50971
60526
60530
63200
65903
69734
70107
76306
76515
77530
78309
81051
83705
84189

22
20
0
28
26
24
42
21
12
30
15
14
12
41
17
17
15
11
4
11
20
32
18
33
4
36
21
28
9
41
0
15
36
31
11
14
7
23
41
5
4
24

dny
151
73
203
183
181
45
350
177
175
185
24
302
199
231
196
7
304
118
270
225
30
337
276
362
49
334
116
283
349
338
31
243
340
293
168
232
334
308
126
150
302
86

Úvazek
procen Dosažené vzdělání
t
100
100
52
100
100
85
50
100
50
100
100
100
29
50
85
100
100
100
78
100
100
100
100
100
50
100
100
100
96
100
50
52
100
86
86
100
28
100
50
87
100
100

vysoká škola
vyšší odborné
vysoká škola
bakalářské
vyšší odborné
vysoká škola
střední s mat.
vysoká škola
vyšší odborné
vyšší odborné
vysoká škola
vysoká škola
bakalářské
vyšší odborné
vysoká škola
vysoká škola
vysoká škola
střední s mat.
vysoká škola
vyšší odborné
vyšší odborné
vyšší odborné
vyšší odborné
vyšší odborné
vyšší odborné.
vyšší odborné
vysoká škola
vyšší odborné
vyšší odborné
vyšší odborné
základní
vyšší odborné
vyšší odborné
vysoká škola
bakalářské
doktorské
vysoká škola
vysoká škola
vyšší odborné
bakalářské
vysoká škola
vyšší odborné
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Vyučovaný předmět
pozoun, baryton, zobcová flétna,
tuba
viola, housle, komorní hra
příčná flétna
housle, smyčcový orchestr
bicí, el. kytara, trubka
klavír
řezbářství
hudební nauka
baskytara, kontrabas
klavír
kytara
klavír, PHV
plošná tvorba
klarinet, saxofon, zobcová flétna
elektrické klávesy,klavír
plošná tvorba
klavír
kytara
zpěv, elektrické klávesy
bicí nástroje
kytara
flétna, zobcová flétna
tanec
klarinet, lesní roh, trubka
bicí nástroje
fagot, hoboj, zobcová flétna
zobcová flétna, klarinet, saxofon
sólový zpěv
elektrické klávesy, zpěv
klavír
kytara
housle
elektrické klávesy, klavír, korepetice
keramika, plošná tvorba
plošná tvorba
kytara
řezbářství, animátorská tvorba
plošná tvorba
housle, komorní hra
elektrické klávesy
současný tanec
akordeon, zobcová flétna, el.

84311
87908
89650
96910

38
41
9
7

311
140
245
212

100
100
100
19

vyšší odborné
vysoká škola
vysoká škola
vysoká škola

klávesy
klavír
flétna
klavír
violoncello

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let
do důch. věku

v důchod.
věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

5

5

6

12

2

4

1

5

2

4

16

30

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
1
2
3
4

Funkce
účetní
mzdová účetní
hospodářka
školník

Úvazek
1,0
1,0
1,0
0,7

Stupeň vzdělání
SŠ s mat.
SŠ s mat.
bakalářské
vyučen

3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
(DVPP) a ostatních pracovníků školy
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta – 1 pedagog
Konzervatoř Pardubice – 1 pedagog
Finanční prostředky vynaložené na další vzdělávání (semináře):
Pedagog. pracovníci – celkem 82.002,- Kč
Provozní pracovníci – celkem 27.089,- Kč
Další vzdělávání pracovníků patří k prioritám naší školy. Pedagogové využívají nabídky
pedagogických center, ale sami také aktivně hledají semináře prohlubující jejich pedagogickou
a metodickou úroveň.
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4. Výsledky přijímacího řízení na umělecké školy vyššího
typu
Výsledky přijímacího řízení jsou ukazatelem kvality školy při práci s výrazně talentovanými
a motivovanými žáky. Při výuce všech žáků jsou uplatňovány postupy (vzdělávací strategie)
popsané v ŠVP.
Veronika Hlavsová - pěvecké oddělení Konzervatoře České Budějovice a operní soubor
Jihočeské opery v Českých Budějovicích
Pavel Vostrovský – Konzervatoř Pardubice, hra na violoncello
Judita Schillová - Konzervatoř Pardubice, hra na housle
Adéla Tučková - SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku, design interiérů
Alena Obrtlíková - Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové Ruseku
Dominik Vodička – Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, výtvarné zpracování
keramiky a porcelánu
Matyáš Urban – Střední škola vizuální tvorby Hradec Králové, branding design
Karolína Kopřivová – Střední škola vizuální tvorby a polygrafie Velké Poříčí, propagační
design
Tereza Sobolíková – Střední odborná škola cestovního ruchu Pardubice, grafický design

5. Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na
veřejnosti
Ve škole studovalo ve školním roce 2013/2014 celkem 1167 žáků.
Hudební obor - 645
Výtvarný obor - 392
Taneční obor - 130
Na naší škole působí tyto soubory a orchestry:
Smyčcový orchestr Juventus Gradecensis - pod vedením paní učitelky Vladimíry Holubové
Smyčcový soubor Juventistrings - pod vedením paní učitelky Dagmar Besuchové
Electrophonix – pod vedením paní učitelky Dagmar Besuchové
Elektroband – pod vedením paní učitelky Dagmar Besuchové
Pilařovo kvarteto - pod vedením paní učitelky Vladimíry Holubové
Junior Band - pod vedením pana učitele Jiřího Hasala
Dechový orchestr - pod vedením učitelů Jana Doležala a Miroslava Maceje
Trombon Band - pod vedením pana učitele Vladimíra Besucha
Bar - bar kvartet - pod vedením pana učitele Vladimíra Besucha
Sax Frappé - pod vedením pana učitele Davida Marišlera
Kytarový orchestr - pod vedením pana učitele Kamila Kotka
„Malý“ kytarový orchestr - pod vedením pana učitele Jiřího Slavíčka
Little Company – skupina pod vedením pana učitele Jana Doležala
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Činnost jednotlivých oddělení a oborů
Dechové oddělení
V prvních dvou měsících školního roku vystupovaly dechové soubory při různých kulturních
akcích: Dechový orchestr školy a Tromboneband při posvícení v Třebši; soubor Sax Frappé na
vernisáži výstavy v Muzeu Východních Čech; JH Bigband, Dechový orchestr a Tromboneband
při příležitosti oslav výročí 28.října na Masarykově náměstí.
Dále proběhlo společné soustředění souborů Tromboneband, Mini bar kvartet a Bar bar kvartet
v Jeseníkách.
V adventním čase se uskutečnil již tradiční koncert dechového oddělení pro obyvatele Domova
sv. Josefa v Žirči. Soubor Flautissimo zahájil vernisáž výstavy výtvarného oboru školy
v kostele kněze Ambrože. Tromboneband zahrál u příležitosti rozsvícení vánočního stromu
v Kratonohách a v MŠ ve Věkoších. Sax Frappé pak zahrál v Lukavici u Rychnova nad
Kněžnou a v Bartošovicích v Orlických horách.
Předvánoční čas se vyznačoval četnými třídními vystoupeními pro rodiče. Na Mikulášském
koncertě pak vystoupilo Čertovské trio. Dechový orchestr vyjížděl k předvánočním koncertům:
do Lhoty pod Libčany a do klubu CC Lucie na Novém Hradci.
Kromě koncertních aktivit se žáci dechového oddělení mohli seznámit i s chodem a atmosférou
nahrávacího studia – Tromboneband natáčel své první CD.
Hlavní a dlouho připravovanou událostí druhého pololetí byl Koncert k 60. výročí uměleckého
školství v Hradci Králové. Většina příprav probíhala ve spolupráci se ZUŠ Střezina, proto pak
většina dechových souborů školy v Aldisu vystupovala společně.
V jarních dnech se žáci účastnili několika soutěží; s úspěchy přijížděli jak z Novohradské
flétny, tak ze Soutěže jazzových orchestrů, odkud si Junior Band, pod taktovkou J. Hasala,
přivezl z krajského kola titul Absolutního vítěze.
Závěr školního roku se vyznačoval opět četnými třídními vystoupeními. Z mimoškolních
vystoupení lze jmenovat např. koncert pro seniory (Sax Frappé), vystoupení na festivale
Jazzový most a dále koncerty souborů v prostorách Satchma, Aldisu, AC Klubu či
v Jiráskových sadech.

Smyčcové oddělení
Soubor Electrophonic pod vedením Dagmar Besuchové se zúčastnil už několika koncertů
v Královéhradeckém kraji. Fanoušci mohli Electrophonic podpořit už 13. září na festivalu ZUŠ
kapel v Třebechovicích pod Orebem. Zájemcem o vystoupení Elektroshocku bylo i město
Hradec Králové. Společně s Trombonebandem je zástupci města Hradce Králové pozvali na
oslavy vzniku samostatné Československé republiky 28. října.
Dne 20. 11. 2013 byly za účasti hejtmana Lubomíra France na Krajském úřadě
Královéhradeckého kraje udělovány ceny třetího ročníku soutěže za přínos v sociálních
službách. Během celé akce - udělování cen pro několik desítek osob a organizací - zajišťovala
kulturní program Judita Schillová ze třídy Vladimíry Holubové, která zde celkem ve třech
vstupech zahrála skladby J. S. Bacha, N. Paganiniho a F. Fiorilla.
Smyčcový orchestr Juventistrings a Juventus Gradecensis nacvičoval vánoční repertoár na
podzimním soustředění v Krkonoších. Vedoucí orchestru Dagmar Besuchová a Vladimíra
Holubová navodily příjemnou atmosféru, kdy pravidelné zkoušky střídala zábava i odpočinek.
Hmatatelným výsledkem byl závěrečný koncert pro místní publikum, které si s nadšením
8

pořizovalo zvukový záznam. Také Pilařovo kvarteto se v novém složení úspěšně předvedlo.
Oba orchestry si navzájem fandily a odjížděly s krásným pocitem nejen dobře odvedené práce.
V tomto roce se také smyčcové oddělení rozhodlo oslovit nejmenší. Dopoledne 19. 11. patřil
koncertní sál ZUŠ Habrmanova nejmenším posluchačům a přátelům mateřské školy
Sedmikráska. Dvanáct hudebníků a osm tanečnic, kteří nedávno ještě mateřskou školu
navštěvovali, předvedli s nasazením a zaujetím připravené vystoupení a udrželi dvou až pětileté
posluchače v nezvyklé pozornosti. Závěrečným bodem programu byl tanec malých dětí
s tanečnicemi v lidových krojích. Děti měly možnost si prohlédnout a „vyzkoušet“ hudební
nástroje – housle, klavír, trubku, lesní roh a nástroje žesťového kvarteta.
Závěr roku patřil vánočním koncertům celého smyčcového oddělení. Nelze opomenout
především Koncert orchestrů v novém „orchestrálním“ sále ZUŠ Habrmanova. Smyčcové
orchestry Juventistrings, Juventus Gradecensis, Electrophonic a Pilařovo kvarteto se postaraly
o krásný hudební zážitek. Nechybělo ani tradiční vánoční občerstvení. Na závěr jsme si
společně zahráli a zazpívali a s radostí můžeme konstatovat, že publikum odcházelo
s povznášející vánoční náladou a nezapomenutelným zážitkem.
Ve II. pololetí školního roku vyvrcholila soutěž v sólové hře na smyčcové nástroje. Okresní
kolo proběhlo na ZUŠ Střezina, kde nás reprezentovalo celkem 25 hráčů, z nichž se 9 houslistů
a 5 villoncellistů probojovalo do krajského kola na ZUŠ Habrmanova. Čtyři naši žáci obsadili
v krajském kole soutěže 1. místa. J. Schillová ze třídy V. Holubové reprezentovala ZUŠ
Habrmanova v ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje v Liberci, odkud si
přivezla krásné 2. místo.
Vydařené koncerty skupiny Electrophonix proběhly na podporu handicapovaných
v pardubickém ABC klubu a v hradeckém „Ácéčku“.
Obrovským úspěchem byl výběr Electrophonix na vystoupení na hradeckém Majáles. V dubnu
se uskutečnil již sedmadvacátý Orchestrální večer v sále Filharmonie. Vystoupení Pilařova
kvarteta, skupiny Electrophonix i orchestrů Juventus Gradecensis, Juventistrings a seskupení
„Symfoňák“ byla publikem přijata s bouřlivým potleskem.
Orchestr Juventus Gradecensis byl nominován k udělení titulu Talent královéhradecké kultury
2013 za 1. místo na Mezinárodní soutěži v Neerpeltu. Pilařovo kvarteto za 1. místo
v Ústředním kole soutěže ZUŠ 2013. Obě tělesa dostala oficiální pozvání na Slavnostní
vyhlášení 1. Ročníku ankety „Talent královéhradecké kultury“ které se proběhlo dne
20. 5. 2014 v malém sále Kongresového centra ALDIS Hradec Králové.

Kytarové oddělení
Mezi důležité akce kytarového oddělení patří pravidelná kytarová soustředění konaná
pod záštitou Sdružení při ZUŠ Habrmanova, vedoucím je Kamil Kotek. Letní i podzimní
soustředění proběhlo na chatě Luna v Orlickém Záhoří. Na soustředěních nacvičovaly
kytarové soubory skladby, které poté úspěšně předvedly na koncertu pro rekreanty.
Odkazy na záznamy z vystoupení jsou na: http://www.zus-habrmanova.cz/hudebniobor/kytarove-oddeleni-9/. Na obou soustředěních nechyběly ani oblíbené inteligenční
a pohybové hry, které znamenitě připravili Denis Kubíček a Petr Pařízek.
V prvním pololetí se uskutečnilo v sále ZUŠ šest „kytarových dílen“. Na nich měli žáci
možnost vystoupit s nacvičenými skladbami před spolužáky a jejich učiteli. Jednalo se
o „vystoupení na zkoušku - jen mezi námi kytaristy“ s vyloučením širší veřejnosti, což
žákům pomáhá odbourat nervozitu. Dílny slouží mladším žákům k vybudování
základních návyků důležitých pro vystupování. Zkušenější hráči využívají kytarové dílny
jako vítanou příležitost „obehrát“ si repertoár na koncerty a vystoupení. V prosinci se konal
v kostele Českobratrské církve evangelické Vánoční koncert kytarového oddělení. Na
úvod vystoupení zahrál Přípravný orchestr, následovalo pásmo sólových vystoupení,
komorních skladeb a vystoupení Malého i Velkého kytarového orchestru. Odkazy na
9

záznamy z koncertu jsou na http://www.zus-habrmanova.cz/hudebni-obor/kytarove-oddeleni9/.
V druhém pololetí se uskutečnily v sále ZUŠ kytarové koncerty a kytarové dílny, na
kterých žáci vystoupili s nacvičenými skladbami před veřejností, svými kolegy a učiteli.
V den oslav šedesátého výročí založení uměleckého školství v Hradci Králové
vystoupila se svým programem i nově vzniklá rocková formace SKUPINTER 1.
Po zhruba půlročním zkoušení se členové tohoto hudebního tělesa představili svým
posluchačům na půdě OC Atrium. Na slavnostním večeru se kytarové oddělení podílelo
vystoupením žáků v pro tento účel vzniklém Spojeném kytarovém orchestru obou
královéhradeckých ZUŠ. Pro žáky kytarového oddělení se v srpnu konalo letní kytarové
soustředění.
Taneční obor
První pololetí školního roku jsme zahájili účastí na tanečním workshopu choreografa, tanečníka
a tanečního pedagoga Davida Strnada působícího mimo jiné na JAMU v Brně. Svou pozitivní
energií nám předával poznatky tanečních technik Josého Limóna, Marthy Graham a Jazzu.
Dne 7.11. 2013 proběhla v tanečním sále projektová hodina zaměřená na podzim a vše co s ním
souvisí. Výsledkem projektové hodiny byl nejen nácvik tanečku na podzimní písničku
„Lístečku dubový“, ale také vytvoření taneční pohádky o dětech, kterým se zdál kouzelný sen
o oživlém tančícím listí.
V listopadu jsme opět předávali radost z tance dětem z mateřské školy Slunečnice. Žákyně
3. ročníku vystoupili s choreografií Tancovaly panenky na pravidelném výchovném koncertě
s názvem „Běžela ovečka“ pořádaném paní učitelkou J. Steinerovou (smyčcové oddělení).
Ve dnech 18.- 29. listopadu 2013 proběhly v sále tanečního oboru veřejné hodiny paních
učitelek Moniky Šponiarové a Jany Krepindlové. Zájem rodičů byl velký a zpětná vazba rodičů
velmi pozitivní.
Druhé pololetí školního roku jsme zahájili Workshopem taneční improvizace s velmi
uznávanou taneční pedagožkou Blankou Rejholdovou, který se uskutečnil dne 17.3.2014.
Následující dubnový měsíc jsme nelenili. Dne 3.4. jsme se zúčastnili Postupové přehlídky
dětských skupin scénického tance v Červeném Kostelci, na které zatančili žákyně 3. ročníku
s choreografií „A zase ta chřipka“ a žákyně 5. ročníku s choreografií „V lidském srdci“. Dne
10.4. připravila paní učitelka Monika Šponiarová pro své nejmenší žákyně přípravného ročníku
speciální projektovou hodinu „Hody hody doprovody“. V rámci této hodiny si paní učitelka
s dětmi připomněla nejen tradice Velikonoc, které byly následně ztvárněny pohybem, ale také
si děti zatančily improvizovanou pohádku o Velikonočním zajíčkovi, zazpívaly a zatančily na
velikonoční písničku. Závěrem tohoto aprílového měsíce jsme zatančili dětem
z královéhradeckých mateřských škol. Dne 29. 4. 2014 se na hlavní scéně divadla Drak
uskutečnilo výchovné tanečně - dramatické představení pro mateřské školy „Dorotka v říši
hmyzu a broučků“. Tento výpravný a vzdělávací příběh byl o malé holčičce Dorotce, která se
zmenšila do velikosti broučků a hmyzu, procházela jejich světem a dozvídala se o jednotlivých
zvířátkách různé zajímavosti. Projekt ZUŠ Habrmanova dětem byl velmi zdařilý a přinesl
spoustu kladných ohlasů ze stran mateřských škol. Velkým úspěchem bylo nejen samotné
zpracování příběhu, ale také hudba či nápadité a věrné kostýmy.
Dne 6.5.2014 proběhly velkolepé oslavy 60. výročí uměleckého školství v Hradci Králové.
Naše žákyně II. stupně zatančily na Náměstí 28. října choreografii Moniky Šponiarové v rámci
odpoledních koncertů Dechového orchestru a Junior Big Bandu.
Tento měsíc jsme se také s dětmi vydali na víkendové taneční soustředění do RZ Mladočova
u Litomyšle, zatančili dětem speciální mateřské školy Slunečnice a otevřely dveře tanečního
sálu rodičům, jejím přátelům, zájemcům a dětem, kteří mohli shlédnout výuku a práci obou
paních učitelek.
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Poslední velkolepou akcí tanečního oboru je celoročně připravované závěrečné taneční
vystoupení všech žáků, kteří zatančili v dne 15.6.2014 v 16:00 hod. prostorách Klicperova
divadla. Letošní rok pod názvem „Minuscule aneb příroda tančí“ diváky zavedl do světa hmyzu
a broučků.
Výtvarný obor
Výtvarný obor pracoval, stejně jako v minulých letech, na celooborovém projektu, tentokrát na
téma - hry, hračky, hravost…
Od začátku školního roku funguje ve výtvarném oboru nové studijní zaměření Fotografie
a animace. Studenti tohoto zaměření se formou hry učí vnímat světlo, pracovat s ním
a zaznamenávat ho fotografickou cestou. Své znalosti následně uplatňují při vytváření plošných
a prostorových animací.
Ve své činnosti pokračují studijní zaměření Řezbářství a Výtvarná tvorba.
První týdny školního roku byly věnovány tvorbě ilustrací pro knihu Strašidýlka ze ZUŠky,
připravovanou ve spolupráci s literárně-dramatickým oborem ZUŠ Třebechovice, jehož žáci
napsali texty pohádek.
Knihu, spolufinancovanou spolkem Výtvarka, se podařilo vydat začátkem roku 2014.
Slavnostní křest v prostorách ZUŠ za účasti autorů textů i ilustrací, jejich rodičů a přátel
i kmotra projektu p. Dundy z tiskárny Dukase, byl hudebně-dramatickým večerem. Na něj
navázala série výstav v Knihovně města Hradce Králové - v pobočkách Kukleny a Malšovice
a v Ústřední půjčovně ve Wonkově ulici. Menší výstavky související s knihou byly i v několika
hradeckých mateřských školkách.
Výstav bylo v tomto období hned několik. Na začátku adventního období byla zahájena tradiční
Zimní výstava v kostele Sboru kněze Ambrože, která trvala až do konce ledna 2014. Různé
druhy betlémů byly doplněny obrazy vytvořenými již v rámci projektu Hry. V únoru a březnu
oživily obrazy našich žáků interiér jídelny Bazalka. Na přelomu dubna a května jsme
vystavovali v kavárně Dobromysl a po celý květen v hale Regiocentra.
V rámci oslav 60. výročí založení uměleckého školství v Hradci Králové byly pořádány
výtvarné dílny pro veřejnost doprovázené prezentací prací našich žáků v obchodním centru
Futurum. Celý rok opět probíhaly také sobotní výtvarné dílny s pozvanými hosty.
Největší závěrečná výstava „Hra“ v galerii U Přívozu Studijní a vědecké knihovny Hradec
Králové představila výsledky celoročního výtvarného projektu. Její součástí byly i interaktivní
exponáty, vytvořené našimi žáky, s nimiž si mohli návštěvníci hrát a stát se tak součástí
projektu.
Výtvarný obor spolupracoval s klavírním oddělením na akci Kouzelný svět dětské duše.
Připravili jsme soubor fotografií prací našich žáků, které tematicky doprovodily koncert.
Spolupracovali jsme také s organizací Skok do života. Pro dětský koutek Bistra u dvou přátel
vytvořili žáci maňásky pro divadélko a předlohy pro děti k tvorbě vlastních loutek.
Škola ve spolupráci se spolkem Výtvarka při ZUŠ Habrmanova uspořádala pro žáky několik
akcí. Během října navštívili dvě interaktivní hravé výstavy z cyklu „Play“ - Vikýře
v Malostranské Besedě v Praze a Krystalíza her na brněnském hradě Špilberku doplněná
prohlídkou muzea hraček v Měnínské bráně. V červnu vyjeli do Prahy na výstavu Tim Burton
v Domě U Kamenného zvonu a retrospektivu obrazů Josefa Šímy v Museu Kampa. Malé děti si
prohlédly Labyrint hradeckého divadla Drak, žáci studijního zaměření fotografie a animace
pražské muzeum Karla Zemana.
Naši žáci úspěšně reprezentovali školu ve výtvarných soutěžích. Jejich grafiky byly oceněny
v mezinárodní soutěži v polském Kluczborku, Justýna Vitvarová zvítězila ve výtvarné soutěži
vyhlášené organizací Svět knihy pod názvem 3001: Příběh planety.
V krajském kole Národní přehlídky výtvarného oboru základních uměleckých škol získaly
projekty Středověk a Moje origami ceny poroty a postoupily do národního kola.
Řada žáků úspěšně složila talentové zkoušky na umělecké obory středních a vysokých škol.
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Klavírní oddělení
V prvním pololetí školního roku se klavírní oddělení zapojilo do několika akcí. První z nich
proběhla 22. října 2013 ve spolupráci s pěveckým oddělením a hudebním oddělením Knihovny
města Hradec Králové. V knihovně proběhl koncert s názvem „Náš rodák J. K. Vaňhal“
věnovaný připomínce 200. výročí smrti Jana Křtitele Vaňhala.
18. listopadu 2013 se konal v koncertním sále ZUŠ odpolední seminář klavírní pedagožky
MgA. Jany Turkové. Seminář byl věnován konzultacím s dětmi, které se připravovaly na soutěž
základních uměleckých škol.
27. listopadu 2013 se naši žáci i učitelé zúčastnili akce připravené firmou Bechstein –
výrobcem klavírů a pianin – u příležitosti 160. výročí od jejího založení. Nejprve proběhla
prohlídka celého areálu firmy, po prohlídce následoval koncert našich žáků v salonu Bechstein.
22. ledna 2014 v 17.00 se v koncertním sále ZUŠ konal „Koncert nejmenších klavíristů“. Děti,
které se připravovaly na soutěž, se zúčastnily 28. ledna koncertu v Rychnově nad Kněžnou, kde
zahrály část svého soutěžního programu.
Ve druhém pololetí školního roku čekala naše klavíristy soutěž ZUŠ. Okresní kolo soutěže
proběhlo 17. března 2014 na naší škole a ve velké konkurenci postoupilo do krajského kola
sedm žáků – David Michael Novotný, Antonín Staša, Kateřina Pavlisová (II. kategorie),
Nicolas Karnet (V. kategorie), Petr Ježek (VII. kategorie), Veronika Hroudová (VIII. kategorie)
a Klára Pavlíčková (IX. kategorie). Antonín Staša získal také cenu poroty za skladbu
D. Kabalevského a Nicolas Karnet zvláštní cenu za mimořádný hudební projev.
V krajském kole, které se konalo 25. a 26. března 2014 v ZUŠ Na Střezině, získali Petr Ježek
a Veronika Hroudová 3. cenu, Klára Pavlíčková a Kateřina Pavlisová 2. cenu a David Michael
Novotný, Antonín Staša a Nicolas Karnet 1. cenu. Kateřina Pavlisová byla navíc oceněna za
skladbu Milana Dlouhého. 3. dubna 2014 pak klavíristé, kteří se účastnili soutěže, vystoupili na
zvláštním koncertě v Ebenově síni.
28. dubna 2014 se v Ebenově síni konal zajímavý projekt vzniklý ve spolupráci s katedrou
slavistiky UHK a výtvarným oborem naší školy s názvem „Kouzelná svět dětské duše.“ Výběr
skladeb z Alba pro mládež P. I. Čajkovského zazněl v podání našich mladších klavíristů
a jejich spolužáků, výtvarná díla byla zpracována do prezentace a vše bylo propojeno
zajímavým slovem s verši a prózou ruských klasiků.
5. a 6. května 2014 se dva naši klavíristé zúčastnili ještě soutěžní přehlídky „Mládí a Bohuslav
Martinů“. David Michael Novotný získal stříbrné pásmo, Marcela Neumannová bronzové
pásmo.
28. května 2014 proběhl v koncertním sále ZUŠ koncert s názvem „Učíme se doprovázet.“ Děti
se představily v roli korepetitorů svých spolužáků ze smyčcového, dechového a pěveckého
oddělení.

Klávesové oddělení
Učitelé klávesového oddělení umožnili žákům ve školním roce 2013/14 předvést své umění
před veřejností na mnoha koncertech a představeních. Zároveň tím snažili postupně odbourávat
trému u dětí a obavy ze sebeprezentace. Ať už na koncertě "Nanečisto", kde vystoupili žáci
A. Šarmanové, B. Kovářové, J.Štarhové a Karolíny Beranové, nebo na Velikonočním
koncertu, který se konal v koncertním sále ZUŠ na počátku dubna.
6. 5. 2014 se žáci tohoto oddělení zúčastnili slavností školy a vystoupili v rámci těchto oslav
v obchodním domě Atrium, kde předvedli to nejlepší, co se za uplynulý rok naučili.
Koncem měsíce května se vydalo celé oddělení na divadelní představení do Pardubic. Muzikál
Jeptišky a setkání s naší oblíbenou hereckou princeznou Petrou Tenorovou, která si po
představení na nás udělala čas, obohatil žáky o nové umělecké dojmy a zkušenosti.
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Závěr roku patřil především absolventům. Absolventi oddělení populární hudby ze tříd
B. Kovářové, A. Šarmanové, J.Štarhové a T.Sedláčkové se rozloučili s naší školou programově
i hudebně bohatým vystoupením v koncertním sále školy.
Poslední květnový den čekal ještě klávesisty a žáky oddělení populární hudby Festival
sociálních věcí, kde se zapojili do programu vystoupení Centra pro zdravotně postižené Daneta
v Hradci Králové. O pár dní později v rámci výstavy výtvarného oboru zazpíval komorní
pěvecký soubor ZUŠ Habrmanova v prostorách Vědecké knihovny v Hradci Králové a podpořil
tím tak své „kolegy výtvarníky“ v jejich snažení.
Koncert „Hawaii“ na závěr školního roku přinesl tradiční závěrečné třídní vystoupení žáků
klávesového a pěveckého oddělení, na kterém žáci před svými rodiči a blízkými předvedli
výsledky své celoroční práce.

Pěvecké oddělení
Pěvecké oddělení ZUŠ HK, Habrmanova se dělí na dvě samostatná oddělení klasického
a populárního zpěvu, která příležitostně spolupracují.
Ztěžejním programem klasického zpěvu se stal podzimní projekt k 200 letému výročí úmrtí
J. K. Vaňhala - "Slavný rodák J. K. Vaňhal"(1813-2013). Koncert se konal (22. 10.) ve
spolupráci s hudebním oddělením Knihovny města Hradce Králové v MěKHK. Naši žáci byli
přizváni i na slavnostní „Svatocecilcký koncert“ v rodišti skladatele v Kulturním domě
v Nechanicích pořádaném sdružením ARS VIVA (22. 11. 2013), kde zazněly
"Kinderlieder"(Wien 1795) a novodobá premiéra ztracené arie po 200 letech "In questa tomba
oscura"(Wien 1809). Obtížnou árii pro obě premiéry připravily a přednesly Veronika Hlavsová
a Hana Sotonová (třída H. Matyášové). ZUŠ HK Habrmanova si tak připsala premiérový
primát.
Pěvecké oddělení organizuje semináře pro žáky a studenty:
Interpretační dílny "Vocalisimo I. a V.", Workshop (26. 9. 2013 s prof. Mgr. J. Chaloupkovou
z Konzervatoře Pardubice). Výuku pravé italské pěvecké metody sledovali naši studenti
v listopadu na Masterclass Maestra Antonia Carangella na Konzervatoři v Pardubicích.
Dlouhodobá spolupráce s pěveckým oddělením Konzervatoře Pardubice v naší ZUŠ přivádí
studenty této prestižní umělecké školy ke koncertním vystoupením v ZUŠ HK, Habrmanova
(5. 11. 2013 a 15. 5. 2014). Velké motivace naši zpěváci nasbírali i na celostátní pěvecké
soutěži konzervatoří ČR, která se konala od 23. - 24. 11. 2013 v Pardubicích. Pro všechny
přihlížející žáky to byly velmi tvůrčí a inspirativní podněty. 15. 10. 2013 proběhla již tradiční
herecká dílna populárního zpěvu „Partička po našem“ (třídy O. Kostomlatské a B. Kovářové),
zaměřená na improvizační hereckou techniku a zlepšení práce s jevištním prostorem.
27. 3. 2014 se konal společný Herecký seminář s hercem p. Filipem Humlem v Divadle Drak
a třídní přehrávka „Zkoušky nanečisto" 19. 5. 2014 i soustředění skupinové interpretace.
Školní rok vyvrcholil účastí žáků ZUŠ HK, Habrmanova na pěveckých soutěžích, odkud si žáci
přivezli cenné zkušenosti:
V září se konalo finálové kolo soutěže "Miss full of Beauty"v Paláci Hybernia v Praze –
28. 9. 2013, kde studentka Veronika Hlavsová se stala 1. vicemiss pěveckým vystoupením ve
volné disciplíně (třída H. Matyášové).
Nikola Svobodová, ve výběrovém kole přesvědčila porotu, v roce 2014 pojede do USA
reprezentovat Českou republiku v soutěži „Interpretačního umění WCOPA“ (oddělení
populárního zpěvu, třída O. Kostomlatské)
V říjnu se zpěváci účastnili "Písňové soutěže Bohuslava Martinů" - 18. – 20. 10. 2013 v Praze,
Alžběta Lexová a Adéla Růžičková si přivezla Čestné uznání poroty, studentka Klára Benešová
postoupila do 2. kola soutěže (třída H. Matyášové).
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V listopadu se uskutečnila prestižní pěvecká soutěž klasického zpěvu "Pražský pěvec 2013"8. – 10. 11. 2013, kterou pořádá Národní divadlo a Hlasové centrum Praha. Skvělý výkon
podaly Adéla Růžičková a Viktorie Dominová a úspěšná studentka Klára Benešová zde
zaznamenala velký úspěch postupem do 2. kola a ziskem 2. Ceny (třída H. Matyášové).
Mezinárodní "Pěvecká soutěž v klasickém zpěvu v Olomouci"-28. -30. 11. 2013 Klára
Benešová postoupila do druhého kola a získala 2. místo! Za její přesvědčivou interpretaci písně
Bohuslava Martinů "Naděje" byla na přání poroty zařazena na slavnostní koncert vítězů v sále
Moravské filharmonie Olomouc 30. 11., (třída H. Matyášové)
V soutěži „Slavíci ve školní lavici“ se v Brně žákyně Adéla Haviarová umístila na 4. Místě,
poté v soutěži „Hvězdy nad Ještědem“ v Jablonci nad Nisou na 2. místě v kategorii do 14ti let
(třída O. Kostomlatské).
Za nejnáročnější lze označit naši účast v mezinárodních a celostátních kláních klasického zpěvu
v konkurenci se studenty konzervatoří:
Mezinárodní interpretační soutěž "Pro Bohemia" Ostrava, 4. - 6. 4. 2014 (Klára Benešová 3. místo), Mezinárodní "Duškova pěvecká soutěž" v Praze 12. 4. 2014, zaměřená na tvorbu
W. A. Mozarta (Klára Benešová - 2. místo, Lenka Zoubelová - Čestné uznání poroty),
celostátní soutěžní přehlídka "Mládí a B. Martinů" v Poličce 5. 6. 2014 (Hana Sotonová - zlato,
Klára Benešová - stříbro, Adéla Růžičková, Lenka Zoubelová, Radomír Žemlička - bronz) –
žáci třídy H. Matyášové.
Skvělé výsledky zaznamenali žáci i v populárním zpěvu: v rozhlasové soutěži „Česko zpívá“
s mezinárodní účastí (Absolutní vítězka Nikola Svobodová a cena posluchačů rádia Českého
rozhlasu). Soutěž „Little Star“ v Litoměřicích (Adéla Haviarová - 1. místo) – žáci třídy
T. Sedláčkové.
Žáci pěckého oddělení se zúčastňují i regionálních přehlídek:
Festival "Ars Poetica"v Hradci Králové (R. Žemlička - 3. místo),
"Novopacký Slavíček" v Nové Pace (Eliška Kučerová - 3. místo),
"Praskačský zpěváček" v Praskačce (Amálie Kadlecová - 1. místo) a
"Hradecký slavík" v Adalbertinu (Johana Chvátilová - 2. místo) – žáci ze třídy H. Matyášové.
V lednu 2014 byla studentka klasického zpěvu Veronika Hlavsová přijata ke studiu na
Konzervatoři a současně do operního souboru Jihočeského divadla v Českých Budějovicích.
Výčet koncertů pěveckého oddělení je bohatý. Oddělení pořádalo a účastnilo se veřejných,
mimoškolních a interních koncertů ZUŠ:
Národní divadlo Praha, palác Kolowrat – Koncert vítězů mezinárodní soutěže „Pražský pěvec“,
23. 11. 2013 (Klára Benešová),
MfO Olomouc, sál Reduta – X. ročník Festivalu české a evropské hudby aneb „Olomouc
v Evropě“, koncert vítězů pěvecké soutěže - 30. 11. 2013 (Klára Benešová),
Praha, Vila Bertramka - Koncert vítězů "Duškovy pěvecké soutěže 2014", 7. 6. 2014 (Klára
Benešová, tř. H. Matyášové),
Vinobraní v Litoměřicích za doprovodu kapely Prowizorium (Adéla Haviarová, třída
O. Kostomlatské), Aula Gymnázia a SPeŠ v Nové Pace - koncert vítězů soutěže "Novopacký
slavíček 2014" 15. 4. 2014 (Eliška Kučerová, tř. H. Matyášové),
HK, Židovský hřbitov - Pietní akt k uctění památky Holocaustu 27. 1. 2014 (Lucie Koutníková,
tř. H. Matyášové),
Koncerty na různých místech města v rámci oslav 60. výročí založení uměleckého školství
v Hradci Králové, 6. 5. 2014 (L. Koutníková, tř. H. Matyášové) a
Festival sociálních věcí v HK ve spolupráci s centrem pro zdravotně postižené Daneta
(studentky populárního zpěvu tř. T. Sedláčkové).
Pěvecké koncerty v Koncertním sále školy:
"Zpěvobraní" 15. 10. 2013, adventní koncerty - "Přijde Kristus" 9. 12. 2013, "Koncert pro
Lucky" 12. 12. 2013 a „Zpívání na vánočních Trzích v Novém Adalbertinu“ 1. 12. 2013,
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"Wolfi pro Jozefku" 24. 2. 2014, "Máme svátek - zpíváme si" 29. 5. 2014, "Svatojánský
koncert" 24. 6. 2014 (třída H. Matyášové).
Společný „Koncert žáků ZUŠ a děti z Diagnostického ústavu HK“ a „Zpívání a hraní před
kostelem Českobratrské církve evangelické“, „Velikonoční muzicírování“ a Absolventský
koncert zpěváků populární hudby (třídy O. Kostomlatské, B. Kovářové a T. Sedláčkové).
Zpěváci se aktivně zúčastnili všech pravidelných interních Koncertů žáků ZUŠ HK,
Habrmanova a probíhala pravidelná spolupráce s dalšími odděleními ZUŠ.
Žáci populárního oddělení navštívili muzikálové představení Jeptišky v divadle Pardubice.

Bicí oddělení
K 1. září 2013 byla dokončena rekonstrukce nové třídy oddělení bicích nástrojů v podkroví
ZUŠ Habrmanova. Prostory současné učebny jsou větší, než tomu bylo v případě bývalé třídy
bicích nástrojů. To umožnilo vznik bicího souboru a hodiny improvizace, kde mají žáci
možnost seznámit se s hrou na perkusní nástroje, kterými jsou konga, bonga, timbales, djembe
aj. Při této možnosti velké třídy vznikla na začátku školního roku i rocková kapela pod vedením
Iraklise Karasaridise a Aleše Kolaříka.
V současné době tuto kapelu navštěvují 4 bubeníci. Žáci oddělení bicích nástrojů jsou po celý
rok připravováni i do jiných souborů, např. JH Big Band, smyčcový orchestr, dechový orchestr.

Hudební praktika
V průběhu školního roku se žáci předmětů Hudební nauka a Hudební praktika seznamovali
s učivem nejen formou tradiční výuky, ale měli možnost poznávat např. hudební nástroje
v přímém kontaktu během „miniexkurzí“ v jednotlivých hudebních odděleních školy, nebo
zájemci na koncertech interních i mimoškolních.
Žákům přípravného studia paní učitelky připravily tematicky zaměřené hudební dílny
motivované ročními obdobími. Starší žáci měli možnost zúčastnit se korespondenční soutěže
zaměřené na pátrání po zajímavostech z oblasti hudebního života.
V rámci výuky proběhlo množství hudebně - naukových dílen orientovaných k jednotlivým
tématům a aktivitám rozvíjejícím hudebnost. Hudebně - pohybové projekty a se uskutečnily
i v hodinách PHV.
Všichni žáci, kteří se přihlásili k přijímacímu řízení na konzervatořích, zkoušku z hudební
teorie vykonali s úspěchem a byli ke studiu přijati – žákyně J.Schillová byla dokonce
nejúspěšnější řešitelkou zadání hudebně - naukové zkoušky na Konzervatoři v Pardubicích.

Celkové počty koncertů, vystoupení, výstav, dílen
hudební obor

132

taneční obor

4

koncertů
vystoupení

výtvarný obor

16

výstav

HO, VO, TO

101

dílen

15

6.

Charakteristika školy

Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 je tříoborovou školou poskytující
umělecké vzdělávání v hudebním, výtvarném a tanečním oboru. Organizace školy se řídí
vyhláškou č. 71/2005 Sb., platnými učebními plány pro ZUŠ vydaných Ministerstvem školství
České republiky a školním vzdělávacím programem. Škola je příspěvkovou organizací města
Hradec Králové, které jí poskytuje finanční příspěvek na provoz. Další provozní náklady jsou
pokryty úplatou za vzdělávání od žáků a vlastní hospodářskou činností povolenou
zřizovatelem. Finanční prostředky na platy poskytuje Ministerstvo školství České republiky
prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který je normativně rozděluje mezi
školy a školská zařízení. Právní subjektivitu škola získala dne 1. 7. 1994.
Statutární orgánem je ředitel školy jmenovaný zřizovatelem. Statutární zástupce ředitele
a zástupce ředitele pověření ředitelem školy vedou jednotlivé obory a oddělení. Ve škole dále
pracuje účetní školy, mzdová účetní, hospodářka a správce budovy.
Všechny tři obory školy se převážně vyučují v jedné budově. V Černilově se vyučuje hudební
obor - individuální a kolektivní výuka.
Od 1. 9. 2012 škola vyučuje první ročníky podle vlastního školního vzdělávacího programu,
který reflektuje specifika školy a aktuální personální situaci školy.
Škola neustále zlepšuje podmínky ke vzdělávání (přestavby učeben, obnova pomůcek
a hudebních nástrojů), což je velice kladně přijímáno žáky i rodiči. Systém hospitací, soutěží,
koncertů, výstav a vystoupení zvyšuje úroveň výuky.
Škola svoji bohatou koncertní a uměleckou činností výrazně přispívá ke kulturní nabídce
Hradce Králové. Svými soutěžními úspěchy své město také skvěle reprezentuje. Škola
spolupracuje s mnoha institucemi jako je například Muzeum východních Čech, Knihovna
města Hradec Králové a Univerzita Hradec Králové a je partnerem proslulého festivalu „Jazz
goes to town“.
Školní rok 2013/2014 byl ve znamení oslav 60. výročí založení uměleckého školství v Hradci
Králové. Po celý rok obě umělecké školy zřizované městem Hradec Králové prezentovaly svou
bohatou uměleckou a pedagogickou práci. Vyvrcholením oslav byl společný večer obou ZUŠ,
na kterém vystoupily spojené kytarové, dechové, bicí a smyčcové orchestry.
Město Hradec Králové v roce 2014 vyhlásilo první ročník cen „Talent královéhradecké
kultury“ za rok 2013. Naše škola v těchto cenách excelovala a odnesla si největší počet
ocenění. Cenu dostalo smyčcové Pilařovo kvarteto, Smyčcový orchestr Juventus Gradecensis
a za jednotlivce trombonista Lukáš Besuch a výtvarník Petr Škoda.
Ve škole v druhém pololetí proběhlo vlastní hodnocení školy zaměřené na kvalitu řízení. Na
základě dotazníkového šetření a osobních rozhovorů se vedení školy rozhodlo přistoupit
k propracovanějšímu vnitřnímu informačnímu systému školy, který bude zaveden ve školním
roce 2014/2015. Na pedagogické radě proběhla diskuze na téma řízení školy a byla přijata
opatření vedoucí ke zlepšení vzájemné informovanosti a přenosu informací mezi vedením
a pedagogy školy.

16

7.

Výsledky soutěží ZUŠ ve školním roce 2013/2014

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje
Judita Schillová
1. místo s postupem
V. Holubová
1. místo s postupem
V. Holubová
Miriam Otčenášková
Apolena Hejná
1. místo s postupem
V. Holubová
Agata Kvasničáková
2.místo
V. Holubová
Markéta Vaňková
2.místo
V. Holubová
Marie Pourová
3. místo
V. Holubová
Andrea Pecharová
Jan Plášil
František Dostál
Adam Vostrovský
Petr Čelakovský

1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem

J.Steinerová
J.Steinerová
J.Steinerová
J.Steinerová
J.Steinerová

Martin Beránek
Natálie Kloučková
Jáchym Vydra
Alena Petráňková
Adam Otčenáš
Vojtěch Zikl
Matěj Podivinský
Alena Petráňková

1. místo
D.Besuchová
1. místo
D.Besuchová
2. místo
D.Besuchová
3. místo
D.Besuchová
3. místo
D.Besuchová
3. místo
D.Besuchová
3. místo
D.Besuchová
DIPLOM nejmladší účastník D.Besuchová

Josef Plášil
Matěj Čapek
Hynek Štros
Pavel Vostrovský

1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem

J. Zemen
J. Zemen
J. Zemen
J. Zemen

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje
Judita Schillová
1. místo s postupem
V. Holubová
Miriam Otčenášková
2. místo
V. Holubová
Apolena Hejná
2. místo
V. Holubová
Martin Beránek
Natálie Kloučková

2. místo
2. místo

D. Besuchová
D. Besuchová

A.Pecharová
1. místo
J. Steinerová
J.Plášil
1. místo
J. Steinerová
1. místo
J. Steinerová
P.Čelakovský
František Dostál
2. místo
J. Steinerová
Adam Vostrovský
2. místo
J. Steinerová
Jan Plášil
Diplom za mimořádné provedení barokní skladby J. Steinerová
Pavel Vostrovský
Josef Plášil
Matěj Čapek
Hynek Štros

1. místo
2. místo
2. místo
2. místo

J. Zemen
J. Zemen
J. Zemen
J. Zemen
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Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru
Ježek Jakub
3. místo
Grünseisen Jan
čestné uznání
Chvátil Šimon
čestné uznání
kytarový kvartet
2. místo
Alice Bisová
3. místo
Aneta Sedláčková
3. místo
Anna Kotková
3. místo
Lucie Rezková
3. místo
Andrea Valentová
3. místo
Karolína Kaňková
2. místo
Kytarové kvarteto
3. místo

K. Kotek
K. Kotek
K. Kotek
K. Kotek
J. Slavíček
J. Slavíček
J. Slavíček
J. Slavíček
J. Slavíček
J. Slavíček
J. Slavíček

Novohradská flétna
Barbora Vodičková
Sarah Křížová
Bronja Neuwirthová
Marie Meclová
Barbora Buchtová
Lenka Zoubelová

N. Tyčová
E. Hainová
E. Hainová
P. Chmelařová
P. Chmelařová
P. Chmelařová

2.místo – př.flétna
čestné uznání-zobc. Flétna
3.místo-zobc. Flétna
1.místo – př.flétna
1.místo – př.flétna
3.místo – př.flétna

Pěvecké souteže
Finálové kolo soutěže "Miss full of Beauty"v Paláci Hybernia v Praze
Veronika Hlavsová
1. Vicemiss
Helena Matyášová
Celostátní soutěž „Interpretačního umění WCOPA“
Nikola Svobodová
vybrána do týmu ČR v USA Olga Kostomlatská
Celostátní "Písňová soutěž Bohuslava Martinů“ v Praze
Alžběta Lexová
Čestné uznání
Helena Matyášová
Adéla Růžičková
Čestné uznání
Helena Matyášová
Klára Benešová
Postup do 2. kola
Helena Matyášová
Mezinárodní soutěž klasického zpěvu"Pražský pěvec 2013", Národní divadlo Praha
Klára Benešová
Postup do 2. kola a 2. cena Helena Matyášová
Mezinárodní "Pěvecká soutěž v klasickém zpěvu v Olomouci", ZUŠ Žerotín
Klára Benešová
postup do druhého kola a 2. místo Helena Matyášová
Celostátní soutěž „Slavíci ve školní lavici“, v Brně
Adéla Haviarová
4. místo

Olga Kostomlatská

Celostátní soutěž „Hvězdy nad Ještědem“ v Jablonci nad Nisou
Adéla Haviarová
2. místo
Olga Kostomlatská
Mezinárodní interpretační soutěž "Pro Bohemia 2014", Konzervatoř Ostrava
Klára Benešová
3. místo
Helena Matyášová

18

Mezinárodní "Duškova pěvecká soutěž" v HAMU Praze
Klára Benešová
postup do 2. kola a zisk 2. místa
Lenka Zoubelová
Čestné uznání poroty

Helena Matyášová
Helena Matyášová

Celostátní soutěžní přehlídka "Mládí a B. Martinů" Dům Kultury v Poličce
Hana Sotonová
zlato
Helena Matyášová
Klára Benešová
stříbro
Helena Matyášová
Adéla Růžičková
bronz
Helena Matyášová
Lenka Zoubelová
bronz
Helena Matyášová
Radomír Žemlička
bronz
Helena Matyášová
Rozhlasové soutěži „Česko zpívá“ s mezinárodní účastí
Nikola Svobodová Absolutní vítěz a cena posluchačů rádia ČR
Celostátní Soutěž „Little Star“ v Litoměřicích
Adéla Haviarová
1. místo

Olga Kostomlatská

Olga Kostomlatská

Krajský Festival "Ars Poetica"v Hradci Králové, Divadlo Drak
3. místo
Helena Matyášová
Radomír Žemlička

Krajská soutěž "Novopacký Slavíček", Gymnázium Nová Paka
Eliška Kučerová
3.místo
Helena Matyášová
Okresní "Praskačský zpěváček" v Praskačce
Amálie Kadlecová
1. místo

Helena Matyášová

Krajská soutěž "Hradecký slavík", Hradec Králové, Adalbertinum
Johana Chvátilová
2. místo
Helena Matyášová

Výtvarná soutěž
Justýna Vitvarová - 3001 - příběh planety - 1. místo
Mezinárodní výtvarná přehlídka v polském Kluczborku
Petr Škoda – ocenění díla

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2013/2014 školu nenavštívila Česká školní inspekce.
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9. Údaje o zapojení školy do rozvojových a
mezinárodních programů
Škola nebyla ve školním roce 2013/2014 zapojena v žádném rozvojovém nebo mezinárodním
programu.

10. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Škola organizuje vzdělávání dospělých ve všech třech oborech. Viz. Příloha – výkaz V 24-01.

11. Údaje o předložených a školou realizovaných
projektech financovaných z cizích zdrojů
Škola úzce spolupracuje se všemi třemi sdruženími, které na škole fungují. Tyto samostatné
právní subjekty žádají o vlastní granty a hospodaří se sponzorskými dary a vlastními příspěvky
svých členů. Ze svých příspěvků organizují tradiční soustředění, koncerty a zájezdy do
zahraničí.

12. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání
Ve škole nepůsobí odborová organizace. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání není realizována. Škola je členem Asociace základních
uměleckých škol.

13. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Jsme přesvědčeni, že již naše hlavní činnost je tou nejlepší prevencí sociálně patologických
jevů. Důrazem na dlouhodobou a soustavnou práci nabízíme hodnotu, kterou nenabízí žádný
jiný typ školy pro takto široké věkové rozpětí.
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14. Základní údaje o hospodaření školy
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2013 v tis. Kč
21 262,4
21 262,4
3 552,6

a) příjmy
1. celkové příjmy
2. poplatky od zletilých žáků,
rodičů nebo jiných zákonných zástupců,
3. příjmy z doplňkové činnosti,
4. ostatní příjmy;

314,1
17 395,7

b) výdaje
1. investiční výdaje celkem,
2. neinvestiční výdaje celkem a z toho
- náklady na platy pracovníků školy,
- ostatní osobní náklady,
- zákonné odvody zdravotního a sociálního
pojištění,
- výdaje na učebnice, učební texty a učební
pomůcky,
- stipendia,
- ostatní provozní náklady;

21 013,3
60,2
20 953,1
11 818,1
330,0
4 305,5
647,8
0,0
3 851,7

Tato výroční zpráva o činnosti byla projednána na pedagogické radě dne 23. 9. 2014.

……………………………….
MgA. Petr Fiala
ředitel školy
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15. Přílohy
Příloha č. 1 – Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpráva
o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
Za období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže
a tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999, v platném znění.

A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 0
B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
C/ Počet rozsudků soudu,
kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0
E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici
v kanceláři školy.

V Hradci Králové dne 13. 1. 2014.

…………………………
MgA. Petr Fiala
ředitel školy
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Příloha č. 2 – Komentář k výsledku hospodaření v roce 2013
Komentář k výsledku hospodaření v roce 2013
Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130, vzdělává žáky ve třech
uměleckých oborech (hudební, výtvarný a taneční obor).
V roce 2013 hospodařila ZUŠ – Habrmanova s kladným hospodářským výsledkem 249 tis. Kč.
Náklady činily 21 013,3 tis. Kč. Nejvyšší nákladovou položkou byly osobní náklady (mzdy
zaměstnanců). V příjmech hospodařila ZUŠ Habrmanova s příspěvkem na provoz od
Magistrátu města Hradce Králové ve výši 882,01 tis. Kč a s příspěvkem Královéhradeckého
kraje na neinvestiční výdaje v částce 16 453,6 tis. Významnou položkou jsou také příspěvky za
školné, výpůjčné a z pronájmu prostor školy v celkové výši 3 866,7 tis. Kč. Celkový počet žáků
školy je 1167. Závazná kapacita žáků je podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol – 1200 žáků.
Náklady celkem v tis.Kč

21 013,3

Účet 50 – Spotřebované nákupy
1 072,8
Na tomto účtu je účtován – materiál do spotřeby - učebnice, noty, CD, kancelářské potřeby,
hygienické potřeby, noviny a časopisy, materiál pro výuku výtvarného a tanečního oboru,
nákup DDHM a drobný majetek( OE), spotřeba energie, plynu, páry a vodné aj..

Účet 51 - Služby
1 939,6
Náklady na služby ovlivňuje čerpání finančních prostředků na opravy a udržování, náklady na
reprezentaci, nájem a pronájem, poštovné, ladění nástrojů, likvidaci odpadu, dopravné, ostrahu
objektu, údržbu počítačové sítě, nákup software, telefonní a bankovní poplatky, internet,
inzerce a úklid.
16 761,1
Účet 52 – Osobní náklady
Náklady na mzdy plně pokryl upravený rozpočet.
Počet pracovníků je stanoven ukazateli podle počtu žáků a je přizpůsoben normativním
úvazkům odpovídajícím novým výkonům. Dále se v osobních nákladech promítá čerpání na
zákonná pojištění a zák. přídělu z HM do FKSP.
Účet 53 –Daně a poplatky
0,2
Náklady na daně a poplatky – silniční daň
Účet 54 – Ostatní náklady
36,5
V ostatních nákladech se projevuje čerpání finančních prostředků na zák. pojištění, účastnické
poplatky a startovné, čl. poplatky AZUŠ a.j.
Účet 55 – Odpisy a nákup DDHM 1 202,8
Částka vynaložená na odpisy DHM odpovídá předpokládané výši odpisů za rok 2013
Nákup drobného majetku odpovídá čerpání finančních prostředků dle plánovaného rozpočtu.
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Výnosy celkem v tis.Kč
Účet 60 – Tržby z prodeje služeb

21 262,4
3 914,8

Příjmy za školné jsou závislé na počtu žáků. Jejich výše je dána předpisem školného, který byl
schválen usnesením Rady města. Úhrada nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání
je rozlišena podle druhu vyučování - individuální, skupinové, kolektivní a je odvislá podle
finanční náročnosti oboru. Příjem za pronájem je účtován do hospodářské činnosti.
Účet 64 – Ostatní výnosy

4,6

Příjem v ostatních výnosech se skládá z výnosů – náhrada škody, dopravné na soutěže,
poplatek za platbu do pokladny.
Účet 66 – ostatní finanční výnosy
Na tomto účtu se účtují kladné úroky bank

7,2

Účet 67 – Provozní dotace
17 335,6
Dotace na mzdy plně pokrývají mzdové náklady i zákonné sociální náklady.
Dotace na provoz byla vzhledem k celkové výši, poskytnuta poměrnou částí.

Hospodářský výsledek činí

249 tis. Kč

Hospodářský výsledek v budoucích letech bude ovlivňován především počtem žáků školy.
Tento počet není možné dopředu odhadnout. V oblasti příjmů bude škola opět závislá
především na příspěvcích Magistrátu města Hradce Králové a Královéhradeckého kraje.
V oblasti tržeb z vlastních výkonů (školné žáků) bude výše výnosů závislá na počtu žáků
a skutečných nákladech vynaložených na provoz školy.

Použití účelových prostředků a dotací
V roce 2013 hospodařila Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130
v příjmové části:
1. s příspěvkem na provoz od Magistrátu města Hradec Králové ve výši 882,01 tis. Kč
2. s příspěvkem Královéhradeckého kraje ve výši 16 453,6 tis. Kč
Příspěvky byly v souladu s platnými zákony a předpisy využity podle přiděleného účelu a bylo
s nimi zacházeno hospodárně.
Hospodářský výsledek 249 tis Kč – kladný HV navrhujeme rozdělit do fondu odměn částku
49 tis. Kč a 200 tis. Kč do rezervního fondu.
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Vývoj mezd stav pracovníků
Oproti roku 2012 došlo v roce 2013 ke zvýšení osobních nákladů (mzdových prostředků).
Zvýšila se výše průměrné mzdy z 24.473 Kč na 24.710 Kč.
U pedagogických pracovníků se zvýšila průměrná mzda z 24.865 Kč na 25.012 Kč a průměrný
počet pedagogických pracovníků zůstal stejný tj 38.
U nepedagogických pracovníků došlo ke zvýšení průměrné mzdy oproti roku 2012 z 20.942 Kč
na 21.710 Kč.
1. vývoj mezd bude určován nařízeními vlády a změnami zákonů
2. počet pracovníků bude určen především budoucím počtem žáků (s ohledem na stále
klesající demografickou křivku společnosti) může dojít k poklesu celkového počtu
pedagogických pracovníků

Hospodaření s majetkem
Základní umělecká škola, Hradec Králové, hospodařila k 31. 12. 2013 dlouhodobým majetkem
ve výši 14 355,2 tis. Kč. S majetkem bylo zacházeno hospodárně. V zájmu potřebného využití
byl tento majetek udržován v dobrém stavu drobnými opravami a u hudebních nástrojů také
potřebným pravidelným laděním a údržbou.
Tvorba a použití peněžních fondů a jejich krytí
Fond odměn (411)
Zůstatek 99,21 tis. Kč
PS 60,13 tis. Kč Příděl ze zl.HV 39,07 tis. Kč Čerpání 0 Kč
Fond odměn byl povýšen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledu.
FKSP (412)
PS 34,61 tis. Kč Tvorba 119,4 tis. Kč Čerpání 113,64 tis. Kč Zůstatek 40,37 tis.Kč
Fond FKSP byl povýšen o základní příděl z hrubých mezd a ponížen čerpáním dle platné
vyhlášky (příspěvek na stravování a sportovní akce).
Rezervní fond (413)
PS 303,61 tis. Kč Příděl ze zl.HV 156,31 tis. Kč Čerpání 200 tis.Kč Zůstatek 259,92 tis. Kč
Rezervní fond byl povýšen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku.
Čerpání fondu bylo použito na posílení fondu reprodukce investičního majetku.
Fond reprodukce investičního majetku (416)
PS 23,97 tis. Kč Tvorba 483,5 tis. Kč Čerpání 60,25 tis. Kč Zůstatek 447,22 tis. Kč
Fond reprodukce investičního majetku byl tvořen odpisy DHM a převodem prostředků
z rezervního fondu.
Čerpání fondu bylo použito na úhradu projektů na přestavbu učeben a WC.
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Stav závazků a pohledávek k 31.12.2013
Stav závazků: 2 165,7 tis. Kč
SU 321 - Dodavatelé
SU 331 - Zaměstnanci
SU 336 - Záv.soc.a zdr.pojištění
SU 342 - Ost.přímé daně
SU 344 – Jiné daně a poplatky
SU 378 - Ost. krátkodobé závazky
SU 389 – Doh. účty pasivní

197,9 tis. Kč
759,7 tis. Kč
442,2 tis. Kč
101,8 tis. Kč
0,2 tis. Kč
14,0 tis. Kč
649,9 tis. Kč

Závazky činí především nevyplacené mzdy a odvody za prosinec 2013 a dodavatelské faktury
neuhrazené do konce kalendářního roku.
Stav pohledávek: 659,6 tis. Kč
SU 311 – Odběratelé
SU 314 - Poskytnuté provozní zálohy
SU 335 - Pohledávky za zaměstnanci

0,7 tis. Kč
605,8 tis. Kč
9,7 tis. Kč

Pohledávky za zaměstnanci tvoří neuhrazené mobilní telefony za prosinec 2013.
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Příloha č. 3 – Bulletiny
Základní umělecká škola,
Habrmanova 130,
Hradec Králové, 500 02
tel. +420 495 533 480
http://www.zus-habrmanova.cz e-mail: info@zus-habrmanova.cz

BULLETIN č. 16/2014
Vážení rodiče, milí žáci,
druhé pololetí školního roku bude ve znamení oslav. Umělecké školství v Hradci Králové slaví
60 let své existence a to je pořádný důvod k ohlédnutí a bilancování. V roce 1953 vznikla v Hradci
první městská hudební škola. V roce 1976 se škola rozdělila na dvě samostatné školy – dnes ZUŠ
Habrmanova a ZUŠ Střezina. A právě s kolegy ze Střeziny jsme naplánovali pololetí plné oslav, které
vyvrcholí 6. května 2014 uměleckým maratonem v ulicích města a bude zakončeno slavnostním
koncertem v Aldisu. Mediálním partnerem oslav je Český rozhlas Hradec Králové a Regionální deník.
Pokud chcete být maximálně v obraze, navštivte Facebookový profil 60 let ZUŠ v Hradci Králové, kde
naleznete všechny aktuální informace. Je také zřízena mailová adresa 60zus@seznam.cz, na kterou
můžete zaslat archivní materiály, které by nám pomohly objevit dosud neznámá fakta z historie
uměleckého školství (fotografie, stará vysvědčení nebo žákovské knížky). Za dodané materiály vám
budeme velice vděčni.
Jak jste jistě zaznamenali, v červnu 2013 z budovy odešla
umělecká škola Boni Pueri, která se přestěhovala do Gayerových
kasáren. Naší škole se uvolnily prostory, které jsme o prázdninách
upravili pro potřeby naší výuky. Vzniknul nový orchestrální sál, skvěle
vybavená třída bicích nástrojů, zkušebna pro kapely a během ledna a
února se do podkroví přestěhuje z mnohaletého provizoria učebna
řezbářství.
Zásadní rekonstrukcí prošly také naše webové stránky. Snažili jsme
se při jejich tvorbě o větší přehlednost a hravost, a pokud vás budou
bavit stejně jako nás, mise byla splněna.
Na dalších řádcích si můžete přečíst o aktivitách jednotlivých oddělení v prvním pololetí letošního
slavnostního školního roku.
Výtvarný obor
Výtvarný obor pracuje, stejně jako v minulých letech, na celooborovém projektu, tentokrát na téma
- Hry, hračky, hravost…
Od začátku letošního školního roku funguje ve výtvarném oboru nové studijní zaměření Fotografie
a animace. Studenti tohoto zaměření se formou hry učí vnímat světlo, pracovat s ním a zaznamenávat ho
fotografickou cestou. Své znalosti následně uplatňují při vytváření plošných a prostorových animací
v programu Corel Videostudio.
První týdny školního roku byly věnovány tvorbě ilustrací pro knihu Strašidýlka ze ZUŠky,
připravovanou ve spolupráci s literárně-dramatickým oborem ZUŠ Třebechovice, jehož žáci napsali
texty pohádek. Vydání knihy začátkem roku 2014 bude doprovázeno sérií výstav ilustrací v prostorách
hradeckých knihoven.
Žáci navštívili během října dvě interaktivní hravé výstavy z cyklu „Play“: Vikýře v Malostranské
Besedě v Praze a Krystalízu her na brněnském hradě Špilberku, doplněné prohlídkou Muzea hraček
v Měnínské bráně. Exkurze pomohl financovat spolek Výtvarka při ZUŠ Habrmanova.
Grafiky našich žáků, ze třídy V. Rozlívkové, úspěšně reprezentovaly školu v mezinárodní výtvarné
soutěži v polském Kluczborku, kde získaly 3 ocenění.
Na začátku adventního období byla zahájena tradiční Zimní výstava v kostele Sboru kněze
Ambrože, která potrvá do konce ledna 2014. Různé druhy betlémů jsou doplněny obrazy vytvořenými
již v rámci projektu Hry.
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Na jaro připravujeme výstavy v jídelně Bazalka, v hale Regiocentra a v pobočkách Městské
knihovny. Závěrečná výstava představí práce vytvořené ve výtvarném oboru za celý školní rok
v projektu HRY opět v galerii U Přívozu Studijní a vědecké knihovny.
Taneční obor
První pololetí školního roku zahájili žáci tanečního oboru účastí na tanečním workshopu
choreografa, tanečníka a tanečního pedagoga Davida Strnada působícího na JAMU v Brně. Svou
pozitivní energií nám předával poznatky tanečních technik Josého Limóna, Marthy Graham a Jazzu.
Dne 7. 11. 2013 proběhla v tanečním sále projektová hodina zaměřená na téma „PODZIM“ a vše,
co s ním souvisí. Děti tančily s lístky, napodobovaly jejich pohyby a zahrály si na padající a kutálející se
kaštany. Výsledkem projektové hodiny byl nejen nácvik tanečku na podzimní písničku Lístečku
dubový, ale také vytvoření taneční pohádky o dětech, kterým se zdál kouzelný sen o oživlém tančícím
listí.
V listopadu jsme opět předávali radost z tance dětem z mateřské školy Slunečnice. Žákyně
3. ročníku vystoupily s choreografií Tancovaly panenky na pravidelném výchovném koncertě s názvem
„Běžela ovečka“ pod vedením paní učitelky J. Steinerové (smyčcové oddělení).
V listopadu proběhly v sále tanečního oboru veřejné hodiny vyučujících M. Šponiarové
a J. Krepindlové. Zájem rodičů byl velký a zpětná vazba velmi pozitivní.
Následující prosincové týdny byly především plné příprav na lednovou netradiční soutěžní
přehlídku dětských a juniorských amatérských tanečních souborů „Taneční setkání pod Kralickým
Sněžníkem“, která proběhne ve dnech 31. 1. - 2. 2. v kulturním domě v Králíkách.
V druhém pololetí pro žáky připravujeme: ZUŠ Habrmanova dětem – taneční projekt pro
královéhradecké mateřské školy v divadle Drak, veřejné a speciální projektové hodiny, výchovný
koncert pro MŠ Sedmikráska, soustředění v Mladočově, semináře a Závěrečné taneční vystoupení
v Klicperově divadle.
Dechové oddělení
V září se dechová tělesa ZUŠ Habrmanova postarala o dotvoření typické atmosféry na Třebešském
posvícení, kde se představily Dechový orchestr školy a Tromboneband. Soubor Sax Frappé zahrál na
vernisáži výstavy v Muzeu Východních Čech.
Říjnové aktivity zahrnovaly soustředění v Jeseníkách, kterého se zúčastnili členové souborů
Tromboneband, Mini bar kvartet a Bar bar kvartet. JH Bigband, dechový orchestr a Tromboneband
vystoupily také na koncertě na Masarykově náměstí, který se konal při příležitosti oslav výročí 28. října.
V listopadu se uskutečnil již tradiční koncert dechového oddělení pro obyvatele Domova sv. Josefa
v Žírči a soubor Flautissimo zahájil vernisáž výstavy výtvarného oboru naší školy ve Sboru kněze
Ambrože. Závěr jedenáctého měsíce je tradičně spojen se začátkem adventního období – soubor
Tromboneband zahrál u příležitosti rozsvícení vánočního stromečku v Kratonohách a také ve věkošské
mateřské škole. Koncertní vystoupení komorního tělesa Sax Frappé si vyslechli při příležitosti
nastávajícího adventu i obyvatelé Lukavice u Rychnova nad Kněžnou a Bartošovic v Orlických horách.
Začátkem prosince proběhlo mnoho třídních vystoupení a také Mikulášský koncert s vystoupením
dechového „Čertovského tria“. Dne 15. 12. zahrál Dechový orchestr ve Lhotě pod Libčany a 17. 12. se
mohli posluchači setkat s žáky dechového oddělení ZUŠ Habrmanova na koncertě v CC Lucie
na Novém Hradci Králové, který se setkal s velkým ohlasem.
Kromě koncertních aktivit se žáci dechového oddělení mohli „na vlastní kůži“ seznámit
i s atmosférou nahrávacího studia – Tromboneband začátkem prosince natáčel své první CD.
Smyčcové oddělení
Soubor Electrophonic pod vedením Dagmar Besuchové se zúčastnil už několika koncertů
v Královéhradeckém kraji. Fanoušci mohli Electrophonic podpořit už 13. září na festivalu ZUŠ kapel
v Třebechovicích pod Orebem. Zájemcem o vystoupení Elektroshocku bylo i město Hradec Králové.
Společně s Trombonebandem je zástupci města Hradce Králové pozvali na oslavy vzniku samostatné
Československé republiky 28. října.
Dne 20. 11. 2013 byly za účasti hejtmana Lubomíra France na Krajském úřadě Královéhradeckého
kraje udělovány ceny třetího ročníku soutěže za přínos v sociálních službách. Během celé akce udělování cen pro několik desítek osob a organizací - zajišťovala kulturní program Judita Schillová
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ze třídy Vladimíry Holubové, která zde celkem ve třech vstupech zahrála skladby J. S. Bacha,
N. Paganiniho a F. Fiorilla.
Smyčcový orchestr Juventistrings a Juventus Gradecensis nacvičoval vánoční repertoár na
podzimním soustředění v Krkonoších. Vedoucí orchestru Dagmar Besuchová a Vladimíra Holubová
navodily příjemnou atmosféru, kdy pravidelné zkoušky střídala zábava i odpočinek. Hmatatelným
výsledkem byl závěrečný koncert pro místní publikum, které si s nadšením pořizovalo zvukový záznam.
Také Pilařovo kvarteto se v novém složení úspěšně předvedlo. Oba orchestry si navzájem fandily
a odjížděly s krásným pocitem nejen dobře odvedené práce.
V tomto roce se také smyčcové oddělení rozhodlo oslovit nejmenší. Dopoledne 19. 11. patřil
koncertní sál ZUŠ Habrmanova nejmenším posluchačům a přátelům mateřské školy Sedmikráska.
Dvanáct hudebníků a osm tanečnic, kteří nedávno ještě mateřskou školu navštěvovali, předvedli
s nasazením a zaujetím připravené vystoupení a udrželi dvou až pětileté posluchače v nezvyklé
pozornosti. Závěrečným bodem programu byl tanec malých dětí s tanečnicemi v lidových krojích. Děti
měly možnost si prohlédnout a „vyzkoušet“ hudební nástroje – housle, klavír, trubku, lesní roh
a nástroje žesťového kvarteta.
Závěr roku patřil vánočním koncertům celého smyčcového oddělení. Nelze opomenout především
Koncert orchestrů v novém „orchestrálním“ sále ZUŠ Habrmanova. Smyčcové orchestry Juventistrings,
Juventus Gradecensis, Electrophonic a Pilařovo kvarteto se postaraly o krásný hudební zážitek.
Nechybělo ani tradiční vánoční občerstvení. Na závěr jsme si společně zahráli a zazpívali a s radostí
můžeme konstatovat, že publikum odcházelo s povznášející vánoční náladou a nezapomenutelným
zážitkem.
Klavírní oddělení
V prvním pololetí se klavírní oddělení zapojilo do několika akcí. První z nich proběhla 22. října ve
spolupráci s naším pěveckým oddělením a hudebním oddělením Knihovny města Hradec Králové.
V knihovně se uskutečnil koncert s názvem „Náš rodák J. K. Vaňhal“ věnovaný připomínce 200. výročí
úmrtí Jana Křtitele Vaňhala. Nejprve knihovna připravila pro účastníky krátké ukázky jeho skladeb,
poté následoval koncert žáků.
18. listopadu proběhl v koncertním sále ZUŠ odpolední seminář MgA. Jany Turkové, klavírní
pedagožky a vedoucí klavírního oddělení na Konzervatoři v Pardubicích. Seminář byl věnován
konzultacím s dětmi, které se letos připravují na soutěž základních uměleckých škol. Paní profesorka
velmi přátelským a přínosným způsobem pomohla našim malým i větším klavíristům v uchopení
skladeb a v řešení některých technických a výrazových problémů.
27. listopadu se pak naši žáci i učitelé zúčastnili akce připravené výrobcem klavírů a pianin
Bechstein u příležitosti 160. výročí od jejího založení. Po prohlídce celého areálu firmy, kde děti měly
možnost vidět, jak probíhá výroba klavíru od úplného počátku až po ladění nástroje, následoval koncert
žáků v salonu Bechstein. Každý vystupující si odnesl malý dárek.
Kytarové oddělení
Mezi důležité akce kytarového oddělení patří pravidelná kytarová soustředění konaná pod záštitou
Sdružení při ZUŠ Habrmanova, vedoucím je Kamil Kotek. Letní i podzimní soustředění proběhlo na
chatě Luna v Orlickém Záhoří. Na soustředěních nacvičovaly kytarové soubory skladby, které poté
úspěšně předvedly na koncertu pro rekreanty. Odkazy na záznamy z vystoupení jsou na:
http://www.zus-habrmanova.cz/hudebni-obor/kytarove-oddeleni-9/. Na obou soustředěních nechyběly
ani oblíbené inteligenční a pohybové hry, které znamenitě připravili Denis Kubíček a Petr Pařízek.
V prvním pololetí se uskutečnilo v sále ZUŠ šest „kytarových dílen“. Na nich měli žáci možnost
vystoupit s nacvičenými skladbami před spolužáky a jejich učiteli. Jednalo se o „vystoupení na zkoušku
- jen mezi námi kytaristy“ s vyloučením širší veřejnosti, což žákům pomáhá odbourat nervozitu. Dílny
slouží mladším žákům k vybudování základních návyků důležitých pro vystupování. Zkušenější hráči
využívají kytarové dílny jako vítanou příležitost „obehrát“ si repertoár na koncerty a vystoupení.
První pololetí bylo také ve znamení příprav na soutěž Základních uměleckých škol ve hře na kytaru,
kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2014. Školní kolo soutěže je
naplánováno na konec ledna.
V prosinci se konal v kostele Českobratrské církve evangelické Vánoční koncert kytarového
oddělení. Na úvod vystoupení zahrál Přípravný orchestr, následovalo pásmo sólových vystoupení,
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komorních skladeb a vystoupení Malého i Velkého kytarového orchestru. Odkazy na záznamy
z koncertu jsou na http://www.zus-habrmanova.cz/hudebni-obor/kytarove-oddeleni-9/.
Oddělení bicích nástrojů
K 1. září 2013 byla dokončena rekonstrukce nové třídy oddělení bicích nástrojů v podkroví ZUŠ
Habrmanova. Prostory současné učebny jsou větší než tomu bylo v případě bývalé třídy bicích nástrojů.
To umožnilo vznik bicího souboru a hodiny improvizace, kde mají žáci možnost seznámit se s hrou na
perkusní nástroje, kterými jsou konga, bonga, timbales, djembe aj. Při této možnosti velké třídy vznikla
na začátku školního roku i rocková kapela pod vedením Iraklise Karasaridise a Aleše Kolaříka.
V současné době tuto kapelu navštěvují 4 bubeníci. Žáci oddělení bicích nástrojů jsou po celý rok
připravováni i do jiných souborů, např. JH Big Band, smyčcový orchestr, dechový orchestr.
Pěvecké oddělení a oddělení klávesových nástrojů
Pěvecké oddělení v naší ZUŠ se dělí na sekci klasického a populárního zpěvu. Hlavním programem
pěvecké třídy H. Matyášové se stal projekt "Slavný rodák J. K. Vaňhal" 1813-2013 (Koncert 22. 10. ve
spolupráci s hudebním oddělením Knihovny města Hradce Králové a 22. 11. slavnostní koncert
v Kulturním domě v Nechanicích pořádaném sdružením ARS VIVA). V interpretaci našich žáků
zazněly "Kinderlieder" (Wien 1795) a novodobá premiéra ztracené árie po 200 letech "In questa tomba
oscura" (Wien 1809). Obtížnou árii pro 1. a 2. premiéru připravily a přednesly Veronika Hlavsová
a Hana Sotonová, studentky II. st. a SPD.
Vyvrcholením I. pololetí byla účast na pěveckých soutěžích, odkud si žáci přivážejí hlavně cenné
zkušenosti: v září se konalo finálové kolo soutěže "Miss full of Beauty" v Paláci Hybernia v Praze.
Studentka ze třídy H. Matyášové, Veronika Hlavsová, se stala 1. vicemiss pěveckým vystoupením ve
volné disciplíně.
Již na konci minulého školního roku jsme informovali o Nikole Svobodové ze třídy
O. Kostomlatské, která svým výkonem přesvědčila porotu a v roce 2014 pojede do USA reprezentovat
Českou republiku v soutěži „Interpretačního umění WCOPA“. V říjnu letošního roku tedy převzala
oficiální potvrzení o účasti v této soutěži.
V říjnu se žáci ze třídy H. Matyášové účastnili "Písňové soutěže Bohuslava Martinů" v Praze, ve
které velmi dobrý výkon předvedla Alžběta Lexová. Adéla Růžičková si přivezla Čestné uznání poroty
a studentka Klára Benešová postoupila do 2. kola soutěže.
V listopadu se uskutečnil "Pražský pěvec 2013", prestižní pěvecká soutěž, kterou pořádá Národní
divadlo a Hlasové centrum Praha. Cenné zkušenosti nasbíraly Adéla Růžičková a Viktorie Dominová.
Úspěšná studentka Klára Benešová tu zaznamenala velký úspěch postupem do 2. kola soutěže
a na slavnostním koncertě vítězů v divadle Kolowrat v Praze převzala 2. cenu. Také na Mezinárodní
"Pěvecké soutěži v klasickém zpěvu v Olomouci" Klára postoupila do druhého kola a získala 2. místo.
Za její přesvědčivou interpretaci písně B. Martinů "Naděje" byla na přání poroty zařazena na slavnostní
koncert vítězů v sále Moravské filharmonie Olomouc v sobotu 30. 11. Klára Benešová v současné době
patří k nejlepším interpretům ve své kategorii v ČR.
Populární zpěv zásluhou žákyně Adély Haviarové ze třídy O. Kostomlatské slavil úspěchy na
několika soutěžích. Nejprve se Adélka umístila na 4. místě v soutěži „Slavíci ve školní lavici“ v Brně
a poté na 2. místě v kategorii do 14 let v soutěži „Hvězdy nad Ještědem“ v Jablonci nad Nisou.
Mezi další pravidelné akce patřilo "Vocalisimo I. a II." a workshop s prof. Mgr. J. Chaloupkovou
z Konzervatoře Pardubice. Výuku pravé italské pěvecké metody sledovali naši studenti v listopadu na
Masterclass Maestra Antonia Carangella na Konzervatoři v Pardubicích. Při té příležitosti jsme
vyslechli také koncert studentů pěveckého oddělení Konzervatoře Pardubice v naší ZUŠ. Velké
motivace naši zpěváci nasbírali i na pěvecké soutěži konzervatoří ČR, která se konala od 22. 11.
v Pardubicích. Pro všechny naše přihlížející žáky to byly velmi tvůrčí a inspirativní podněty.
Pěvecké oddělení úzce spolupracuje s dalšími odděleními ZUŠ, především s oddělením klávesových
nástrojů - tradiční společná herecká dílna „Partička po našem“ byla tentokrát zaměřená na improvizační
hereckou techniku a zlepšení práce s jevištním prostorem. Kromě řady interních koncertů i veřejných
vystoupení si žáci ze tříd O. Kostomlatské a B. Kovářové pozvali do ZUŠ děti z Diagnostického ústavu
HK, aby jim přiblížili výuku zpěvu a hry na klávesy. Žáci P. Buchtové potěšili svým vystoupením děti
v několika mateřských školách v okolí Hradce Králové. Seznamovací seminář pro nejmladší klávesisty,
zaměřený na ovládací funkce nástroje, chování v hledišti a především na jevišti, je také již tradicí.
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Hudební praktika
Oddělení hudební nauky (hudební praktika) se tradičně stará o teoreticko – praktickou přípravu
žáků, která má pomoci ke zvládnutí požadavků individuální praktické výuky hry na nástroj a zpěvu.
Hodiny se snažíme dětem zpestřit různými aktivitami, které zábavnou formou napomáhají k osvojení
a následnému upevňování získaných dovedností, znalostí a návyků.
V rámci těchto zpestřujících lekcí připravila paní učitelka J. Štarhová pro své žáky dílnu spojenou
s osvojováním žádoucího chování během koncertů a vystoupení.
Žáci J. Doubkové se seznámili s různými technikami a způsoby zvládání trémy před koncertem
a vystoupením. Žáci třetího ročníku hudební nauky měli možnost v rámci získávání informací
o jednotlivých skupinách hudebních nástrojů vyslechnout zajímavé informace od vyučujících hry na
tyto nástroje včetně předvedení hudebních ukázek. Do hodin hudební nauky a hudebních praktik také
přišli naši spolužáci zahrát soutěžní program, který připravují na různé typy hudebních soutěží.
Projekt "Hudebně-výrazové prostředky podzimu a zimy", který pro přípravná oddělení připravila
a metodicky sestavila Jana Fikarová se blíží ke konci. Pro nejmenší muzikanty byl sestaven
z elementární hudby lidových písní, říkadel a pranostik s využitím různých netradičních námětů
a technik. Cílem bylo rozvinout dětskou hudební zvídavost, přirozenou hravost, radost, kreativitu,
představivost a spontánnost. Důležitou součástí pětiměsíčního projektu bylo hravou formou rozvíjet
rytmické, intonační, pohybové, ale i výtvarné a dramatické dovednosti dětí. Přípravná oddělení
se v 1. pololetí pod vedením Mgr. Jany Fikarové mohly také těšit českým tradicím. Malí muzikanti
vytvořili hudební pásmo za doprovodu orffovských nástrojů a seznámily se s českými tradicemi
a pranostikami.
Během naukové dílny s Petrou Buchtovou „Nebojme se klasiky“ žáci pracovali s Orfovými nástroji
při poslechu klasické hudby a diskutovali o hudbě „na pomezí“. Přípravné ročníky si připomněly velkou
sílu lidových písniček při projektové hodině „Lidová píseň a my“ a známé melodie doplnily samozřejmě
pohybem a doprovodnými nástroji.
V druhém pololetí připravujeme řadu akcí, na které vás srdečně zveme. Jejich aktuální přehled
najdete na www.zus-habrmanova.cz/akce-skoly
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BULLETIN č. 17/2014
Vážení rodiče, milí žáci,
je za námi školní rok, který celý rezonoval oslavami 60. výročí uměleckého školství v Hradci Králové. Celý školní
rok nás provázelo logo, které jste mohli vidět na mnoha akcích, v novinových článcích a na závěrečném dni oslav,
kde vystoupilo více než 200 účinkujících z naší školy a ze spřátelené Střeziny. Obě školy předvedly, že dokáží
vychovat talenty až na profesionální úroveň.
Na tuto skutečnost zareagovalo i město Hradec Králové vyhlášením prvního ročníku cen „Talent královéhradecké
kultury“. Naše škola v těchto cenách excelovala a odnesla si největší počet ocenění. Cenu dostalo smyčcové
Pilařovo kvarteto, Smyčcový orchestr Juventus Gradecensis a za jednotlivce trombonista Lukáš Besuch
a výtvarník Petr Škoda. Ve druhém pololetí naši žáci dosáhli mnoha ocenění na soutěžích a několik žáků se
dostalo na střední a vysoké umělecké školy. Mise tohoto školního roku byla tedy splněna a my se začínáme
připravovat na školní rok nový. Hned v září se dechový orchestr vydá do německé Grimmy a na podzim oslaví své
vlastní výročí slavnostním koncertem, na který budou pozváni všichni bývalí členové orchestru. Jestli o takovém
sami víte, nebo jste jím sami, kontaktujte prosím školu a obratem vám zašleme notový part s rozpisem zkoušek.
Prázdniny tak můžete strávit aktivní přípravou na další oslavu ZUŠ Habrmanova.
Výtvarný obor
Ve druhém pololetí jsme pokračovali v práci na celooborovém projektu na téma - Hra,
hračky, hravost…
Začátkem roku se podařilo vydat knihu Strašidýlka ze ZUŠky s ilustracemi našich žáků,
který spolufinancoval spolek Výtvarka při ZUŠ Habrmanova.
Kniha vznikla na motivy pohádek žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ Třebechovice.
Slavnostní křest za účasti autorů, jejich rodičů a přátel, a kmotra projektu p. Dundy
z tiskárny Dukase, byl hudebně-dramatickým večerem. Na něj navázala série výstav v
Knihovně města Hradce Králové.
Výstav bylo v tomto pololetí hned několik: jídelna Bazalka, kavárna Dobromysl, hala Regiocentra, Futurum.
V Obchodním centru probíhaly zároveň s výstavou také výtvarné workshopy pro veřejnost. Celý rok opět
probíhaly také sobotní výtvarné dílny s pozvanými hosty.
Tradičně největší – závěrečná výstava v galerii U Přívozu Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové představila
výsledky celoroční práce na výtvarném projektu HRA. Výstava nabídla, v intencích současných výstavních trendů,
interaktivní artefakty, kdy návštěvník s vystavenými díly může manipulovat a stává se tak součástí výtvarného
projektu.
Spolupracovali jsme také s organizací Skok do života, a pro dětský koutek Bistra u dvou přátel vytvořili naši žáci
maňásky pro divadélko a předlohy pro děti k tvorbě vlastních loutek.
Ze soutěží: ocenění v krajském kole Národní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ za projekty Středověk a Moje
origami ceny poroty. Tato ocenění jsou s postupem do celonárodního kola. Dalším úspěchem je vítězství Justýny
Vitvarové ve výtvarné soutěži vyhlášené Světem knihy pod názvem 3001: Příběh planety.
Taneční obor
Druhé pololetí školního roku jsme zahájili Workshopem taneční improvizace s velmi uznávanou taneční
pedagožkou Blankou Rejholdovou. Žákyně tanečního oboru se zúčastnily Postupové přehlídky dětských skupin
scénického tance v Červeném Kostelci s choreografiemi „A zase ta chřipka“ a „V lidském srdci“.
V předvelikonočním období proběhly projektové hodiny Hody, hody, doprovody, kdy děti zatančily
improvizovanou pohádku o Velikonočním zajíčkovi. Na hlavní scéně divadla Drak se uskutečnilo výchovné
tanečně - dramatické představení pro mateřské školy „Dorotka v říši hmyzu a broučků“. Během oslav 60. výročí
zatančily žákyně tanečního oboru během koncertů Dechového orchestru a Junior Big Bandu.
V dubnu proběhlo víkendové taneční soustředění v Mladočově u Litomyšle, taneční vystoupení ve speciální
mateřské škole Slunečnice a veřejné hodiny pro rodiče.Vyvrcholením aktivit tanečního oboru je celoročně
připravované závěrečné taneční vystoupení „Minuscule aneb příroda tančí“.
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Dechové oddělení
V rámci aktivit dechového oddělení se v druhém pololetí letošního školního roku uskutečnilo velké množství akcí,
z nichž mezi nejvýznamnější patřil tradiční březnový koncert dechového oddělení v Aldisu, vystoupení na
oslavách 60.výročí uměleckého školství, dále četná vystoupení Dechového orchestru, Trombonebandu, Junior
Bandu, souborů Flauttissimo, Sax Frappé a Little Company. Kromě koncertů a vystoupení pro veřejnost se
žáci dechového oddělení úspěšně zúčastnili soutěží – za všechny lze jmenovat soutěž Novohradská flétna
a krajské kolo soutěže jazzových orchestrů, z níž jako absolutní vítěz odjíždí reprezentovat naši školu do
celostátního kola v Litvínově Junior Band pod taktovkou J. Hasala. Významnou akcí bylo také březnové
natáčení CD Trombonebandu. Sax Frappé zahrál na koncertě seniorům, žáci školy se podíleli na vystoupení na
Jazzovém mostě, zahráli v Satchmu, Aldisu, AC klubu, v Jiráskových Sadech i na vernisážích.
Smyčcové oddělení
V tomto pololetí vyvrcholila soutěž v sólové hře na smyčcové nástroje. Okresní kolo proběhlo na ZUŠ
Střezina, kde nás reprezentovalo celkem 25 hráčů, z nichž se 9 houslistů a 5 villoncellistů probojovalo do
krajského kola na ZUŠ Habrmanova. Čtyři naši žáci obsadili v krajském kole soutěže 1. místa. J. Schillová ze
třídy V. Holubové reprezentovala ZUŠ Habrmanova v ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje
v Liberci, odkud si přivezla krásné 2. místo. Vydařené koncerty skupiny Electrophonix proběhly na podporu
handicapovaných v pardubickém ABC klubu a v hradeckém „Ácéčku“. Obrovským úspěchem byl výběr
Electrophonix na vystoupení na hradeckém Majáles. V dubnu se uskutečnil již sedmadvacátý Orchestrální večer
v sále Filharmonie. Vystoupení Pilařova kvarteta, skupiny Electrophonix i orchestrů Juventus Gradecensis,
Juventistrings a seskupení „Symfoňák“ byla publikem přijata s bouřlivým potleskem.
Hudební praktika
Ve druhé polovině tohoto školního roku se žáci předmětů Hudební nauka a Hudební praktika měli možnost
zúčastnit korespondenční soutěže zaměřené na pátrání po zajímavostech z oblasti hudebního života. V rámci
výuky proběhlo množství hudebně - naukových dílen orientovaných k jednotlivým tématům a aktivitám
rozvíjejícím hudebnost. Hudebně - pohybové projekty a se uskutečnily i v hodinách PHV. Všichni žáci, kteří se
přihlásili k přijímacímu řízení na konzervatořích, zkoušku z hudební teorie vykonali s úspěchem a byli ke
studiu přijati - J.Schillová byla dokonce nejúspěšnější řešitelkou zadání hudebně - naukové zkoušky na
Konzervatoři v Pardubicích.
Klavírní oddělení
Ve druhém pololetí školního roku čekala naše klavíristy soutěž ZUŠ. Okresní kolo soutěže proběhlo na naší škole
a ve velké konkurenci postoupilo do krajského kola sedm žáků – D. M. Novotný, A. Staša, K. Pavlisová,
N. Karnet, P. Ježek, V. Hroudová a K. Pavlíčková. A. Staša získal také cenu poroty za skladbu D. Kabalevského
a N. Karnet zvláštní cenu za mimořádný hudební projev. V krajském kole získali
P. Ježek a V. Hroudová
3. cenu, K. Pavlíčková a K. Pavlisová 2. cenu a D. M.Novotný, A. Staša a N. Karnet 1. cenu. K. Pavlisová byla
navíc oceněna za skladbu M. Dlouhého. V dubnu se v Ebenově síni konal zajímavý projekt vzniklý ve spolupráci
s katedrou slavistiky UHK a výtvarným oborem naší školy s názvem „Kouzelný svět dětské duše.“ Výběr skladeb
z Alba pro mládež P. I. Čajkovského zazněl v podání našich mladších klavíristů a jejich spolužáků, výtvarná díla
byla zpracována do inspirující prezentace a vše bylo propojeno zajímavým slovem s verši a prózou ruských
klasiků. Na klavírní přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce obdrželi bronzové pásmo D. M. Novotný
a M. Najmanová. V květnu se naši klavíristé představili v roli korepetitorů svých spolužáků ze smyčcového,
dechového a pěveckého oddělení na koncertu s názvem „Učíme se doprovázet.“ Tato spolupráce je pro žáky velmi
motivující a rozšiřuje jejich uplatnění nejen jako sólových hráčů pro budoucí praxi.
Kytarové oddělení
V druhém pololetí se uskutečnily v sále ZUŠ kytarové koncerty a kytarové dílny, na kterých žáci vystoupili
s nacvičenými skladbami před veřejností, svými kolegy a učiteli. V den oslav šedesátého výročí založení
uměleckého školství v Hradci Králové vystoupila se svým programem i nově vzniklá rocková formace
SKUPINTER 1. Po zhruba půlročním zkoušení se členové tohoto hudebního tělesa představili svým posluchačům
na půdě OC Atrium. Na slavnostním večeru se kytarové oddělení podílelo vystoupením žáků v pro tento účel
vzniklém Spojeném kytarovém orchestru obou královéhradeckých ZUŠ. Pro žáky kytarového oddělení
plánujeme srpnové letní kytarové soustředění.
Oddělení bicích nástrojů
Zásadní změnou tohoto školního roku byla slíbená úprava školních prostor ve třetím patře budovy. Kromě
několika nových tříd se zde vyjímá také další a prostornější učebna bicích nástrojů, ze které se těší žáci i učitelé.
Díky těmto pozitivním změnám, se rozvinula spolupráce mezi oddělením kytarovým a oddělením bicích nástrojů
při přípravě mladých studentů do nově vzniklých rockových formací. Naši bubeníci velkolepě zahájili koncert
v kongresovém centru Aldis, a stylově tak zahájili oslavy 60. výročí uměleckého školství v našem městě.
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Pěvecké oddělení
Stěžejním programem ve druhém pololetí školního roku byla účast nejlepších sólistů na pěveckých soutěžích: Za
nejnáročnější lze označit naši účast v mezinárodních a celostátních kláních klasického zpěvu v konkurenci se
studenty konzervatoří: Mezinárodní interpretační soutěž "Pro Bohemia" Ostrava (K. Benešová - 3. místo),
Mezinárodní "Duškova pěvecká soutěž" v Praze, zaměřená na Mozartovu tvorbu (K. Benešová - 2. místo,
L. Zoubelová - Čestné uznání), celostátní soutěžní přehlídka "Mládí a B. Martinů" v Poličce (H. Sotonová zlato, K. Benešová - stříbro,
A. Růžičková, L. Zoubelová, R. Žemlička - bronz). Skvělé výsledky jsme
zaznamenali i v populárním zpěvu: v rozhlasové soutěži „Česko zpívá“ s mezinárodní účastí (Absolutní vítězka
N. Svobodová a cena posluchačů rádia Českého rozhlasu). Soutěž „Little Star“ v Litoměřicích (A. Haviarová 1. místo). Z výčtu našich koncertů vybíráme: Koncert vítězů "Duškovy pěvecké soutěže 2014" Praha, Vila
Bertramka, koncert vítězů soutěže "Novopacký slavíček 2014", Pietní akt k uctění památky Holocaustu na
Židovském hřbitově v Hradci Králové. Pěvecké dílny a workshopy: Herecký seminář s hercem Filipem Humlem
v Divadle Drak, v koncertních sálech školy interpretační pěvecké dílny „Vocalisimo“, pravidelnou se stala také
herecká dílna „Partička po našem“ a další.
Oddělení klávesových nástrojů
Učitelé klávesového oddělení umožňují žákům předvést své umění před veřejností na mnoha koncertech
a představeních. Zároveň tím postupně odbourávají u dětí trému a obavy ze sebeprezentace. Ať už to byl koncert
"Nanečisto", kde vystoupili žáci A. Šarmanové, B. Kovářové, J. Štarhové a K. Beranové, nebo Velikonoční
koncert, který se konal v koncertním sále ZUŠ na počátku dubna. V rámci oslav 60 ZUŠ vystoupili naši žáci v
obchodním domě Atrium, kde předvedli to nejlepší, co se za uplynulý rok naučili. Programově i hudebně
bohatým vystoupením se letos další absolventi oddělení populární hudby ze tříd B. Kovářové, A. Šarmanové,
J. Štarhové a T. Sedláčkové rozloučili s naší školou v koncertním sále školy. Poslední květnový den nás čekal
Festival sociálních věcí. Zapojili jsme se do programu vystoupení Centra pro zdravotně postižené Daneta Hradci
Králové.
PRO PLATBY ŠKOLNÉHO A VÝPŮJČNÉHO MÁME OD KVĚTNA 2014 NOVÝ ÚČET
2100590457 / 2010 (Fio banka, a.s.)
Přejeme vám krásné a slunečné prázdniny.
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Příloha č. 4 – Výkaz V 24-01
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Příloha č. 5 – Harmonogramy akcí

Harmonogram akcí 2013/2014
Září
9. 9. – Praha - PLAY – Vikýře v Malostranské besedě
13. 9. v 19.00 hod. - Třebechovice pod Orebem - Skupina Elektroshock na festivalu ZUŠ kapel
19. 9. - Východočeské muzeum v HK - Saxofonový kvartet Sax Frappé na vernisáži
21. 9. – Třebeš – Koncert Dechového orchestru
26. 9. v 16.00 - 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Interpretační seminář klasického zpěvu
(lektor- prof. Mgr. J. Chaloupková, Konzervatoř Pardubice)
27. 9. v 9.00 – 13.00 hod. – ZUŠ Habrmanova - Soustředění Elektroshocku
28. 9. v 18.00 – 21.00 hod. – ZUŠ Habrmanova - Soustředění Elektroshocku
Říjen
1. 10. v 16.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - „Klávesení pro nejmladší“- úvod do školního roku pro
nejmladší klávesisty a zpěváky (třídy O. Kostomlatské, K. Beranové a B. Kovářové)
9. 10. - Praha – PLAY, Vikýře v Malostranské besedě – exkurze výtvarného oboru
10. 10. v 15.45 - 16.30 hod. - koncertní sál ZUŠ - Vocalisimo I., pěvecká dílna H. Matyášové
10. 10. v 17.00 hod. - koncetní sál ZUŠ - J. K. Vaňhal, 200 let/přehrávka pěveckého a
klavírního oddělení
15. 10. v 17.00 – 18.00 hod. - učebna č. 104 - „Partička po našem v novém roce“ - Herecká
dílna pro žáky druhého cyklu kláves, zpěvu a populárního zpěvu (třídy O. Kostomlatské,
K. Beranové a B. Kovářové)
15. 10. v 18.00 hod. – koncertní sál ZUŠ – koncert „Zpěvobraní 2013“ - koncert pěvecké třídy
H. Matyášové a hostů z klavírních tříd E. Včelišové a O. Domoroslovové
15. - 16. 10. – učebna hudební nauky B - „ Proč se neposedný Křížek a rozpustilé Bé
pozdravily s panem Intervalem“ – hudebně-nauková dílna žáků 2. ročníků J. Fikarové
18. 10. - SPŠ, SOU a SOŠ Hradební, Hradec Králové - Výchovný koncert
18. - 20. 10. - Praha - "Písňová soutěž B. Martinů 2013" v klasickém zpěvu, pěvecká třída
H. Matyášové
19. 10. v 9.00 – 17.15 hod. – tělocvična ZUŠ Střezina - Taneční workshop s Davidem
Strnadem
21. 10. v 15.30 - 16.15 hod. – učebna hudební nauky - Procházka dějinami hudby
22. 10. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Koncert žáků ZUŠ
22. 10. v 18.00 hod. - Knihovna města HK - "Slavný rodák J. K. Vaňhal" - Koncert pěveckého
oddělení (třída H. Matyášové) a klavírního oddělení (třídy E. Včelišové a O. Domoroslovové).
Akce ZUŠ Habrmanova ve spolupráci s hudebním oddělením Knihovny města Hradce Králové
k 200. výročí skladatele.
23. 10. v 16.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Kytarová dílna
24. 10. – hrad Špilberk v Brně – PLAY, Krystalíza her – exkurze
24. 10. v 15.00 hod.- koncertní sál ZUŠ - „Putování po klavíru aneb nebojme se černé - bílé“ klavírní dílna žáků J. Fikarové
24.10. v 15.10 - 15.55 hod. – učebna hudební nauky - Bicí nástroje - exkurze
28. 10. v 9.00 hod. - Masarykovo náměstí v Hradci Králové - Vystoupení Junior bandu Jiřího
Hasala (diriguje Jiří Kulička)
28. 10. v 14.00 hod. - Masarykovo náměstí v Hradci Králové – Koncert Dechového orchestru
pod vedením J. Doležala a Trombonbandu pod vedením V. Besucha
28. 10. v 15.00 hod. - Masarykovo náměstí v Hradci Králové – Vystoupení Elektroshocku pod
vedením D. Besuchové
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Listopad
5. 11. v 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Koncert pěveckého oddělení Konzervatoře Pardubice
6. 11. - sál tanečního oboru ZUŠ – „Podzimní radovánky“ - speciální hodina pro žáky
1. ročníku přípravného studia – vede M. Šponiarová
7. 11. v 15.00 hod. – koncertní sál ZUŠ - „Noty kouzlí tóny“ - klavírní dílna žáků J. Fikarové
8. 11. v 15.30 hod. - koncertní sál ZUŠ – Kytarová dílna
8. - 10. 11. - Praha - "Pražský pěvec 2013" - soutěž v klasickém zpěvu (třída H. Matyášové)
9. 11. - Výtvarná dílna
11. 11. v 15.10 hod. – učebna hudební nauky A - „Český rok – Na svatého Martina“ - hudební
pásmo v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech i hádankách žáčků PHPV ze třídy
J. Fikarové
12. 11. v 18.00 hod. – koncertní sál ZUŠ - Koncert žáků
15. 11. – učebna hudební nauky - projektový den „Nebojme se klasiky...“ (Hudební nauky 2.,
3. a 4. ročník) – vede P. Buchtová
15. 11. v 16.30 hod. - koncertní sál ZUŠ – „Zima nadohled“ – koncert klávesového a
pěveckého oddělení (třídy O. Kostomlatské, K. Beranové, B. Kovářové a J. Štarhové)
15. 11. ve 20.00 hod. – Hudební klub U Holuba, KD Holice v Čechách
Elektroshock – rock, metal, filmová hudba
18. 11. ve 14.00 – 18.00 hod. – koncertní sál ZUŠ – Klavírní seminář Mgr. Jany Turkové
18. 11. v 17.15 hod. – učebna hudební nauky A - „Zvuky sv. Cecilky rozehřejí chmurné
chvilky“ – hudební pásmo s průvodním slovem za doprovodu orffovských nástrojů žáků PS2 ze
třídy J. Fikarové
18. - 22. 11. - sál tanečního oboru ZUŠ – Veřejné hodiny pro rodiče a děti žáků M. Šponiarové
19. 11. v 10.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - "Běžela ovečka" - hudebně-taneční vystoupení pro
MŠ Sedmikráska a jejich přátele
20. 11. – učebna hudební nauky - projektová hodina „Lidové písně a my“ (PHV – P. Buchtová)
20. 11. v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ - Třídní koncert žáků Henriety Juráňové
21. 11. v 15.45 - 16.30 hod. - koncertní sál ZUŠ - Vocalisimo II. (pěvecká dílna H. Matyášové)
21. - 24. 11. – Vítkovice v Krkonoších - podzimní soustředění smyčcového orchestru Juventus
Gradecensis a Juventistrings
22. 11. - Kulturní dům Nechanice - "Svatocecilský koncert" uspořádaný k 200. výročí úmrtí
J. K. Vaňhala sdružením ARS VIVA. Koncert je součástí celoročního festivalu "Nechanice
Vaňhalovi - vřelá pocta". Jako host programu vystoupí žáci pěveckého oddělení ZUŠ
Habrmanova (ze třídy H. Matyášové)
25. – 29. 11. – sál tanečního oboru – Veřejné hodiny pro děti a rodiče žáků J. Krepindlové
26. 11. v 10.30 hod. - koncertní sál ZUŠ - S hudbou a společně - vystoupení pěveckého a
klávesového oddělení pro Dětský diagnostický ústav Hradec Králové (vystoupí žáci ze tříd
O. Kostomlatské, K. Beranové a B. Kovářové)
26. 11. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ – Koncert žáků
27. 11. v 14.00 hod. - sídlo společnosti C. Bechstein Europe, Hradec Králové – Klavírní
koncert žáků ZUŠ Habrmanova
27. 11. v 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Podzimní koncert - klavírní koncert žáků
Z. Petřekové
27. 11. v 15.00 – 16.15 hod. - Domov sv. Josefa Žireč - Adventní komorní koncert dechového
oddělení
27. 11. - učebna hudební nauky B - „Jak se nota Agátka neudržela na lince“ – praktická
dílnička s využitím metody nášlapných not žáků 1. ročníků HN J. Fikarové
28. 11. v 16.00 hod. - koncertní sál ZUŠ – Kytarová dílna
28. 11. v 17.00 hod. – Galerie ve Sboru kněze Ambrože - Zimní výstava v AMB – vernisáž
Výstava potrvá do 30. 1. 2014
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28. 11. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - "I. koncertmánie 2013" - vystoupení žáků před
rodičovskou porotou
28. - 30. 11. - Olomouc - "Pěvecká soutěž Olomouc v klasickém sólovém zpěvu 2013"
29. 11. v 16.30 hod. – koncertní sál ZUŠ – „Radost...štěstí...Vánoce přicházejí...“ - třídní
koncert žáků E. Hainové
Prosinec
Zimní výstava v Galerii AMB ve Sboru kněze Ambrože 28. 11. 2013 – 30. 1. 2014
1. 12. v 14.00 - 17.00 hod. - Nové Adalbertinum HK - vystoupení žáků třídy H. Matyášové
vrámci Adventních trhů 2013
2. 12. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - "Adventní koncert" - žáci M. Puklové, J. Steinerové
a J. Zemena
3. 12. v 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ – „Vánoce za dveřmi“ – vánoční koncert klávesového
a pěveckého oddělení (třídy O. Kostomlatské, K. Beranové, B. Kovářové a J. Štarhové)
3. 12. v 9.30 hod. - MŠ Lhota pod Libčany - Hrajeme nejmenším (prosincové koncerty v MŠ
s P. Buchtovou)
4. 12. v 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Adventní koncert - třídní koncert žáků K. Janouškové
4. 12. v 18.00 hod. – Orchestrální sál ZUŠ - Vánoční koncert houslistů ze třídy V. Holubové
5. 12. v 15.00 hod. – koncertní sál ZUŠ - „Od prstíku po skladbičku“- klavírní dílna žáků
J. Fikarové
6. 12. v 15.30 hod. - koncertní sál ZUŠ – Kytarová dílna – přehrávka na Vánoční koncert
kytarového oddělení – sóla
8. 12. v 16.30 hod. – kostel Českobratrské církve evangelické v HK – Vánoční muzicírování
pěveckého a klávesového oddělení (třídy O. Kostomlatské, K. Beranové a B. Kovářové)
9. 12. od 18.00 hod. - koncertní sál - koncert "Přijde Kristus" (třídy H. Matyášové
a O. Domoroslové)
10. 12. v 16.30 hod. – Orchestrální sál ZUŠ – Kytarová dílna – přehrávka na Vánoční koncert
kytarového oddělení – orchestry
10. 12. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ – Koncert žáků
10. 12. v 20.00 hod. – AC Klub (Heyrovského HK) – Little Company – společný koncert
s kapelou On Line Session
11. 12. v 13.25 - 15.00 hod. – Černilov - „Jak se správně chovat při vystoupení v předsálí, na
jevišti a v hledišti“ – hudební dílny (hudební praktika a hudební nauka)
11. 12. v 16.00 hod. - koncertní sál ZUŠ – Kytarová dílna – přehrávka na Vánoční koncert
kytarového oddělení – sóla
11. 12. v 18.00 hod. – Orchestrální sál ZUŠ - Vánoční koncert smyčcových orchestrů Juventus
Gradecensis, Juventistrings, Elektra a Pilařova kvarteta
12. 12. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - "Koncert pro Lucky" - předvánoční koncert žáků
pěvecké a klavírní třídy (H. Matyášové a O. Domoroslovové)
12. 12. v 17.00 hod. – Černilov - vánoční třídní vystoupení žáků J. Štarhové
12. 12. v 9.30 hod. - MŠ Roudnice - Vůně vánoc s písničkami žáků ZUŠ Habrmanova
(prosincové koncerty v MŠ s P. Buchtovou)
13. 12. - Výchovné koncerty pro ZŠ Bělohrad (žáci D. Besuchové)
13. 12. v 17.00 hod. – Předvánoční flétnování v podání žáků ze třídy E. Langáškové a hostů
14. 12. v 9.00 – 11.30 hod. – výtvarná dílna s RNDr. M. Kupčákovou, Ph.D.: Vánoční ozdoby
v geometrii aneb Hvězdicové mnohostěny
15. 12. v 16.00 hod. – Lhota pod Libčany – Koncert dechového orchestru ZUŠ Habrmanova
16. 12. v 15.10 hod. – učebna hudební nauky A - „Andělské vánoční zacinkání“ – malé
předvánoční kejklování s doprovodem orffovských nástrojů a dramatizací žáků PS1 ze třídy
J. Fikarové
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16. 12. v 16.30 hod. – koncertní sál ZUŠ - Pečení vánočních písniček (třídní koncert žáků
P. Buchtové)
16. 12. v 17.15 hod. – učebna hudební nauky A - „Když se čerti ženili“ – čertovské rejdování,
zpívání a kejklování žáků PS2 ze třídy J. Fikarové
16. 12. v 17.30 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Třídní vánoční koncert žáků ze třídy D. Besuchové
16. 12. v 18.00 hod. – učebna č. 104 - "II. Koncertmánie 2013" – koncert žáků J. Steinerové
před rodičovskou porotou
16. 12. v 18.00 hod. – Orchestrální sál ZUŠ – Vánoční koncert žáků ze třídy Š. Pokorné
17. 12. v 18.00 hod. – koncetrní sál ZUŠ - Třídní koncert žáků D. Marišlera
17. 12. v 18.00 hod. - Country Club Lucie (Nový Hradec Králové) - Koncert dechového
orchestru ZUŠ Habrmanova. Jako host vystoupí v úvodu soubor zobcových fléten Flauttissimo.
17. - 18. 12. - učebna hudební nauky B - „Vánoční hudební rošáda“ – soutěž 1. a 2. ročníků
žáků HN J. Fikarové
18. 12. v 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Vánoční koncert žáků ze třídy E. Včelišové
19. 12. v 17.00 hod. – učebna č. 104 - Vánoční třídní koncert žáků M. Maceje
19. 12. v 17.00 hod. - Kostel Českobratrské církve evangelické (Nezvalova 1, HK) – Vánoční
koncert kytarového oddělení (od 14.30 hod. zvuková zkouška)
19. 12. v 16.00 hod. – koncertní sál ZUŠ - „Vánoční čas v proudu hudby“ – vánoční hudební
nadílka žáků a hostů J. Fikarové
Leden
28. 11. 2013 – 30. 1. 2014 Zimní výstava v Galerii ve Sboru kněze Ambrože
3. 1. – Natáčení skupiny Electrophonic ve studiu Václava Vlachého
11. 1. v 9.00 – 11.30 hod. - výtvarná dílna s RNDr. Marií Kupčákovou, Ph.D.: Originální
krabičky – prostorová geometrie
14. 1. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ – Koncert žáků
15. 1. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - "III. Koncertmánie 2014"
21. 1. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ – Koncert žáků
22. 1. v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ – „Koncert nejmladších klavíristů“ – koncert
klavírního oddělení
23. 1. v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ – Třídní koncert žáků K. Kotka a J. Slavíčka
24. 1. v 17.30 hod. - koncertní sál ZUŠ – Koncert žáků ze třídy N. Tyčové
28. 1. v 17.00 hod. – ZUŠ Rychnov n. Kněžnou – Klavírní koncert
27. 1. v 16.30 hod. – Židovský hřbitov na Pouchově v HK – Mezinárodní den památky obětí
holocaustu – vystoupení žákyně Lucie Koutníkové ze třídy H. Matyášové na pietním aktu
pořádaném centrem Sion
29. 1. v 16.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Školní kolo soutěže – kytary
31. 1. v 18.00 hod. – Třebechovice – Benefiční koncert Tribute To Legends - skupina
Electropohonic
31. 1. - 2. 2. - kulturní dům Králíky – „Taneční setkání pod Kralickým Sněžníkem“ - netradiční
soutěžní přehlídka dětských a juniorských amatérských tanečních souborů
Únor
3. 2. – 7. 2. - uč. HNB – zahájení „Korespondenční soutěže“ v oddělení Hudební nauky pod
vedením J. Fikarové
3. 2. – 28. 2. - Jídelna Bazalka v Hradci Králové – Výstava HRAČKY
4. 2. - Městská knihovna v HK, Wonkova ulice – Strašidýlka ze ZUŠky - výstava ilustrací žáků
výtvarného oboru ZUŠ Habrmanova na motivy pohádek žáků ZUŠ Třebechovice (do 27. 2.)
4. 2. v 18.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Koncert žáků
6. 2. v 18.30 – 19.30 hod. - Aldis HK - Koncert Junior bandu před plesem Průmyslové školy
stavební
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7. 2. v 15.30 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Kytarová dílna
8. 2. v 9.00 – 11.00 hod. - Výtvarná dílna s ilustrátorkou K. Juchelkovou: Labyrint – cesta
necesta (leporelo symbolů)
10. 2. - Studijní a vědecká knihovna HK (v 1. patře) - „Snění“ – výstava výtvarného oboru
(do 10. 3.)
11. 2. v 17.00 – 19.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Dílna smyčců (žáci D. Besuchové, klavírní
doprovod E. Včelišová)
12. 2. - učebna HNB - „Rytmická politika“ – praktická dílna inspirována tematikou předních
politických osobností žáků 4. ročníků HN J. Fikarové
12. 2. v 17.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ - Přehrávka klavíristů na soutěž ZUŠ
12. 2. v 19.00 hod. – Satchmo HK – Koncert Little Company
13. 2. v 16.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Kytarová dílna
14. - 16. 2. – Krkonoše - Soustředění žáků V. Holubové (příprava na soutěž)
16. 2. – Natáčení skupiny Electrophonic ve studiu Václava Vlachého
18. 2. v 15.00 – 20.00 hod – Koncertní sál ZUŠ - Školní kolo soutěže smyčcových nástrojů
20. 2. v 17.00 hod. - Koncertní sál ZUŠ - Přehrávka klavíristů na soutěž ZUŠ
22. 2. v 9.00 – 12.00 hod. – ZUŠ Habrmanova - Soustředění souboru Flauttissimo
24. 2. v 15.10 hod. – uč. HNA - „Český rok – Na svatého Matěje“- hudební pásmo
v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech i hádankách žáků PS1 ze třídy J. Fikarové
24. 2. v 16.00 - 17.30 – Koncertní sál ZUŠ - "Vocalisimo III.“ pěvecká dílna žáků
H. Matyášové
24. 2. v 18.00 hod. - Koncertní sál ZUŠ - "Wolfi pro Josefínu"- koncert pěvecké třídy
H. Matyášové
25. 2. v 17.00 – 18.00 hod. – učebna č. 104 – Partička po našem (herecká dílna žáků
klávesového a pěveckého oddělení)
25. 2. v 18.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Koncert žáků
27. 2. v 14.00 hod. – koncertní sál ZUŠ – Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír
27. 2. v 17.30 hod. – učebna č. 32 – Třídní přehrávka (žáci D. Besuchové, klavírní doprovod
E. Včelišová)
28. 2. v 15.00 hod. – Orchestrální sál – Třídní přehrávky (zúčastní se klávesisté a zpěváci ze
tříd A. Šarmanové, K. Beranové, J. Štarhové a B. Kovářové)
Březen
3. 3. - 31. 3. - Jídelna Bazalka v Hradci Králové (K. H. Máchy 747, otevřeno Po - Pá 9 - 17
hodin) - Výstava MY
3. 3. v 10.00 hod.- koncertní sál ZUŠ - „Rozeznění tónů“ - klavírní dílna a soustředění žáků
J. Fikarové
10. 3. – 14. 3. - uč. HNB – odevzdávání 1. kola „Korespondenční soutěže“ v oddělení Hudební
nauky pod vedením J. Fikarové
11. 3. v 18-22 hod. - studio Vlachý - natáčení CD Electrophonix - D. Besuchová
12. 3. v 18-22 hod. - klub Ozzies - Koncert Electrophonix studentům GJKT - D. Besuchová
13. 3. v 18-22 hod. - studio Vlachý - natáčení CD Electrophonix - D. Besuchová
14. - 16. 3. soustředění dechové třídy uč. Besucha a Trombonebandu
15. 3. v 20.00 hod. – AC klub v HK - Koncert Electrophonix - D. Besuchová
15. 3. v 9.00 – 11.00 hod. - Výtvarná dílna s ilustrátorkou K. Juchelkovou: Knihovna – ztracená
pohádka (černobílá skládanka z příběhu)
17. 3. v 8.00 hod. - Koncertní sál a Orchestrální sál ZUŠ – Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na
klavír
17. 3. v 14.00 hod.- Sál tanečního oboru - Workshop Taneční improvizace s lektorkou Blankou
Rejholdovou
18. 3. v 18.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Koncert žáků
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19. 3. v 8.00 hod. – ZUŠ na Střezině - Okresní kolo soutěže smyčcových nástrojů
19. 3. v 16.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Kytarová dílna
20. 3. v 8 – 12 hod. - studio Vlachý – natáčení CD Electrophonix - D. Besuchová
20. 3. v 14.00 hod. – Divadlo Drak v HK – Krajské kolo soutěže FESTIVAL ARS POETICA –
PUŠKINŮV PAMÁTNÍK 2013/2014
21. 3. v 16.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Klavírní dílna třídy O. Domoroslové
22. 3. v 15 – 17 hod. - soustředění Smyčcového orchestru Juventistrings (D. Besuchová)
25. 3. v 18.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Koncert žáků
26. 3. v 17.00 hod. – Aldis v HK – Koncert souborů dechového oddělení (vystoupí Dechový
orchestr ZUŠ Habrmanova, Junior band, Little Company, Mini-bar kvartet, Bar-bar kvartet,
Tromboneband, Reed Quartet, Flauttissimo)
26. 3. v 15.30 hod. - učebna bicích nástrojů -„Krajina bicích nástrojů“ – exkurze zaměřena
k praktickému seznámení se skupinou bicích nástrojů žáků 2. ročníku J. Fikarové
27. 3. v 16.30 – 17.45 hod. – Divadlo Drak v HK - Seminář dramatické výchovy s lektorem
Filipem Humlem (H. Matyášová)
29. 3. v 8.00 – 12.00 hod. – Orchestrální sál ZUŠ - Soustředění žáků V. Holubové
29. – 30. 3. v 14.00 – 17.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ - Soustředění žáků H. Matyášové
29. 3. v 17.00 hod. – Sokolovna Nový HK – Koncert Junior bandu
30. 3. v 8.00 – 12.00 hod. – Orchestrální sál ZUŠ - Soustředění žáků V. Holubové
30. 3. v 8.00 – 12.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ - soustředění Smyčcového orchestru
Juventistrings včetně společné zkoušky se symfonickým orchestrem ZUŠ Habrmanova
30. 3. - studio Vlachý - nahrávání CD Trombonebandu
31. 3. – 4. 4. - uč. HNB – odevzdávání 2. kola „Korespondenční soutěže“ v oddělení Hudební
nauky pod vedením J. Fikarové
Duben
1. - 2. 4. – Koncertní sál a Orchestrální sál ZUŠ - Krajské kolo soutěže smyčc. nástrojů
1. 4. – 28. 4. - Městská knihovna v Kuklenách – Strašidýlka ze ZUŠky - výstava ilustrací žáků
výtvarného oboru ZUŠ Habrmanova na motivy pohádek žáků ZUŠ Třebechovice. Výstava je
přístupná v provozní době knihovny.
1. 4. v 16.00 hod. – Šimkovy sady v HK - Koncert Trombonebandu k otevření sadů
3. 4. v 18.00 hod. – Hudební síň P. Ebena – „Jarní koncert“ – koncert klavírního oddělení
3. 4. - Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec - Postupová přehlídka dětských skupin scénického
tance
4. 4. v 15.30 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Kytarová dílna
4. 4. od 12.00 hod. – Aldis HK – Účast Junior bandu na krajském kole soutěže jazzových
orchestrů
4. 4. v 19.00 hod. – AC Club, Heyrovského ul., HK – Koncert Little Company
4. 4. – 6. 4. – Ostrava – Interpretační soutěž „PRO BOHEMIA 2014“ (HM)
4. 4. v 16.30 – 19.00 hod. – Soustředění Electrophonix a Elektroband před Orchestrálním
večerem
5. 4. v 8.00 – 12.00 hod. – Orchestrální sál ZUŠ - Soustředění orchestru Juventus Gradecensis
5. 4. v 20.00 hod. - ABC klub Ideon Pardubice - Benefiční koncert Electrophonix D. Besuchová
7. 4. v 16.00 hod. – učebna č. 105 – Klavírní dílna třídy O. Domoroslové
7. 4. v 16.45 – 19.00 hod. – Orchestrální sál ZUŠ - mimořádná zkouška orchestru Juventus
Gradecensis
7. 4. v 18.00 hod. – učebna 032 - 1. Generální zkouška Juventistrings (následně zkouška
se Symfonickým orechestrem ZUŠ Habrmanova)
7. 4. v 17.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ - Slavnostní křest knihy Strašidýlka ze ZUŠky.
Společenská akce spojená s autorským čtením, podepisováním knih a s výstavou.
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8. 4. - 9. 4. – učebna HNB - „Jak se Aprílové intervaly posunuly o linku“ – hudebně - nauková
dílna žáků 2. ročníků J. Fikarové
8. 4. – Soutěž kapel – Electrophonix na Majáles (postup)
9. 4. - pěvecká soutěž "Novopacký slavíček 2014" (HM)
9. 4. v 18.00 hod. – Filharmonie Hradec Králové – 27. Orchestrální večer smyčcového oddělení
ZUŠ Habrmanova - vystoupí Smyčcový orchestr Juventus Gradecensis, Smyčcový orchestr
Juventistrings, Pilařovo kvarteto, Elektroband, Electrophonix a Tromboneband
10. 4. - Sál tanečního oboru - „Hody hody doprovody“ - speciální hodina pro žáky 1. ročníku
přípravného studia třídy paní uč. M. Šponiarové
10. 4. v 16.00 - 18.30 hod. – Koncertní sál ZUŠ - "Vocalisimo IV.“ - pěvecká dílna
10. 4. v 17.00 hod. – Sion Malšovice - Sax Frappé vystoupení pro Seniory
11. 4. v 16.30 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Velikonoční muzicírování (velikonoční koncert žáků
A. Šarmanové, O. Kostomlatské, J. Štarhové a B. Kovářové)
12. 4. v 9.00 – 11.00 hod. – učebna výtvarného oboru - Výtvarná dílna s ilustrátorkou
K. Juchelkovou: Ufoloď – vesmírný vzkaz (práce s písmem a symboly)
12. 4. v 9.00 – 12.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Soustředění souboru Flauttissimo
12. 4. – Praha - „Duškova pěvecká soutěž“ (HM)
13. 4. v 16.30 – 21.00 hod. – Soustředění Electrophonix na koncert na Majáles
14. 4. v 18.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ - Absolventský koncert žáků D. Besuchové a
E. Šudové – Michaela Málková, Michaela Houdková a Eliška Vrbová
15. 4. v 18.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Koncert žáků
16. 4. v 19.00 hod. – Satchmo – Little Company
17. 4. v 15.00 hod.- koncertní sál ZUŠ - „S písničkou u klavíru“ - klavírní dílna žáků
J. Fikarové
17. 4. v 16.00 – 19.00 hod. – Soustředění Electrophonix na koncert na Majáles a na 5. 6.
22. 4. – 21. 5. – Restaurace Dobromysl (Gočárova třída 1229, Hradec Králové – otevřeno
PO-PÁ 8-22 hod.) - Výstava prací žáků VO s názvem „Ochutnávka“
23. 4. – učebna HNB – „Rozvíjení hudebních aktivit“ – hudebně – nauková dílna žáků
5. ročníku ze třídy J. Fikarové
24. 4. – Krajská přehlídka VO ZUŠ – téma: Velké maličkosti (zrušení výuky VO)
24. 4. v 16.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Kytarová dílna
25. 4. v 16.30 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Třídní koncert žáků E. Hainové
25. 4. – hradecký Majáles – koncert Electrophonix
26. 4. – 10.00 – 12.00 hod. – Sál Tanečního oboru - Generální zkouška choreografií na
představení ZUŠ Habrmanova dětem
26. 4. v 14.00 - 17.00 hod. - Koncertní sál ZUŠ - Soustředění žáků H. Matyášové
28. 4. v 18.00 hod. – Koncerní sál ZUŠ – Třídní koncert žáků D. Marišlera
28. 4. v 18.00 hod. – Hudební síň P. Ebena – „Kouzelný svět dětské duše“ – P. I. Čajkovskij:
Album pro mládež – koncert klavírního oddělení ve spolupráci s výtvarným oborem ZUŠ
Habrmanova a hosty
29. 4. v 9.00 hod. – Orchestrální sál ZUŠ – Třídní vystoupení žáků ze třídy R. Brodské pro děti
z MŠ Slunečnice
29. 4. v 9.00 a 10.30 hod. – Divadlo Drak – ZUŠ Habrmanova dětem: Dorotka v říši hmyzu
a broučků (taneční projekt pro královéhradecké mateřské školy)
Dorotka je dívka, která se bála malých broučků a nechovala se k nim pěkně. Jak tomu ale v
pohádkách bývá, jednoho dne se Dorotka mezi těmito zvířátky ocitne a poznává jejich způsob
života. Nakonec si Dorotka uvědomí, že tato zvířátka jsou nejen prospěšná, ale najde si mezi
nimi spoustu kamarádů, které malých divákům představí.
29. 4. v 15.00 – 17.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Pěvecká a klávesová dílna (generální
zkouška na oslavy)
29. 4. v 18.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Koncert žáků
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Květen
do 21. 5. – Restaurace Dobromysl (Gočárova třída 1229, Hradec Králové – otevřeno PO-PÁ
8-22 hod.) - Výstava prací žáků VO s názvem „Ochutnávka“
1. 5. v 10.45, 11.45 a 13.00 hodin – Masarykovo náměstí v HK – Vystoupení Junior bandu na
festivalu Středoevropský jazzový most
od 2. 5. - OC Futurum, 1. patro - výstava ZUŠ HABRMANOVA - prezentace jednotlivých
oborů školy (doprovodný program: výtvarné workshopy 6.5., 17.5. a 18.5.)
4. 5. v 13.00 – 16.00 hod. – Soustředění Electrophonix na Majáles
4. 5. v 16.00 – 19.00 hod. – Orchestrální sál ZUŠ - Soustředění orchestru Juventus Gradecensis
5. 5. – 9. 5. - uč. HNB – odevzdávání 3. kola „Korespondenční soutěže“ v oddělení Hudební
nauky pod vedením J. Fikarové
5. 5. v 15.10 hod. – uč. HNA - „Barvy duhy Hudby - červená“- začátek sedmidílného projektu
žáků PS1 ze třídy J. Fikarové
5. 5. v 16.45 – 19.00 hod - mimořádná zkouška orchestru Juventus Gradecensis
5. 5. v 17.30 – 19.00 hod. – Orchestrální sál ZUŠ – Generální zkouška Symfoňáku
5. 5. - 6. 5. - Polička - Přehlídka "MLÁDÍ a BOHUSLAV MARTINŮ 2014" (účast
žáků J. Fikarové, H. Matyášové, klav. doprovod O. Domoroslovová)
5. 5. - 30. 5. - Regiocentrum Hradec Králové - HRÁTKY S UMĚNÍM - výstava prací žáků
výtvarného oboru
6. 5. celý den v Hradci Králové – Oslavy 60. výročí založení uměleckého školství v Hradci
Králové
6. 5. v 15.00 - 16.30 hod. - OC Futurum, 1. patro - MASKY a LOUTKY - výtvarné workshopy
pro děti 5-12 let (děti 5-7 let v doprovodu rodičů) k oslavám 60. výročí založení uměleckého
školství v HK
6. 5. v 16.30 - 18.00 hod. - OC Futurum, 1. patro - ORIGAMI a MASKY - výtvarné workshopy
pro děti 5-12 let (děti 5-7 let v doprovodu rodičů) k oslavám 60. výročí založení uměleckého
školství v HK
6. 5. v 15.00 - 18.00 hod. - OC Futurum, 1. patro - GRAFFITI - výtvarný workshop pro děti
5-12 let (děti 5-7 let v doprovodu rodičů) k oslavám 60. výročí založení uměleckého školství
v HK
7. – 30. 5. – Knihovna města HK, Pobočka Malšovice, Věž knihomolů (Náhon 105) –
Strašidýlka ze ZUŠky – výstava prací žáků výtvarného oboru (provozní doba: pondělí a čtvrtek
12-17, úterý, středa a pátek 12-16)
7. 5. v 9.00 hod. – Adalbertinum - Pěvecká soutěž lidových písní "HRADECKÝ SLAVÍK
2014" (účast žáků H. Matyášové)
7. 5. - učebna HNB -„Májová romantika slečny Křížkové a pana Bé“ – soutěž žáků 1. ročníků
HN ze třídy J. Fikarové
7. 5. v 16.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Kytarová dílna
7. 5. – Ústí nad Orlicí – Kocianova houslová soutěž (zájezd houslistů s pí uč. Steinerovou)
7. 5. v 17.00 hod. - Orchestrální sál - FLÉTNOVÝ KONCERT - Malý koncert žáků
připravujících se na mezinárodní interpretační soutěž Novohradská flétna
9. 5. – Nové Hrady - mezinárodní interpretační soutěž Novohradská flétna (účast žáků
dechového oddělení)
13. 5. v 18.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Absolventský koncert žáků
14. 5. v 9.00 hod. - Adalbertinum - Pěvecká soutěž "HRADECKÝ SLAVÍK 2014" (účast žáků
H. Matyášové)
14. 5. v 14.40 hod. - učebna HNB - "Transpozice" aneb zahrajme si lidových písní
více...praktická dílna žáků 4. ročníku ze třídy J. Fikarové
15. 5. v 16.30 hod. – Orchestrální sál ZUŠ – Koncert studentů pěveckého oddělení
Konzervatoře Pardubice
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15. 5. v 17.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Třídní koncert žáků K. Kotka a J. Slavíčka
15. 5. – Liberec – Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje – účast žáků
smyčcového oddělení
16. 5. - 18. 5. - Mladočov - Víkendové soustředění tanečního oboru v rekreačním zařízení
Mladočov
16. 5. v 17.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Májový koncert žáků ze třídy N. Tyčové
17. 5.– Čistěves – Koncert Junior bandu na festivalu v Čistěvsi
17. 5. v 9.00 – 11. 00 hod. – učebna výtvarného oboru - Výtvarná dílna se sochařem
Š. Málkem: Geometrický reliéf
17. 5. v 15.00 - 17.00 hod. - OC Futurum, 1. patro - MASKY a LOUTKY - výtvarné
workshopy pro děti 5-12 let (děti 5-7 let v doprovodu rodičů)
18. 5. v 15.00 - 17.00 hod. - OC Futurum, 1. patro - ORIGAMI a MASKY - výtvarné
workshopy pro děti 5-12 let (děti 5-7 let v doprovodu rodičů)
19. 5. v 18.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ - Třídní koncert žáků M. Puklové, J. Steinerové
a J. Zemena
19. 5. v 19.00 hod. – AC klub Hradec Králové – koncert Matěje Štěpána (fagot, baskytara)
s doprovodem Little Company
20. 5. v 9.00 – 10.00 hod. - MŠ Slunečnice – taneční výchovné vystoupení pro žáky speciální
mateřské školy
20. 5. v 18.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Absolventský koncert žáků (populární hudba)
21. 5. v 17.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Třídní koncert žáků Z. Petřekové
22. 5. v 17.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – „Bavíme se hudbou“ – klavírní koncert žáků
K. Janouškové
23. 5. v 17.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ - Třídní koncert žáků P. Buchtové
23. 5. v 17.30 hod. – kostel v obci Suchá – Koncert Little Company
24. 5. v 9.00 – 12.00 hod. – Orchestrální sál ZUŠ - Soustředění žáků H. Matyášové
26. 5. - 30. 5. - Sál tanečního oboru - „Veřejné hodiny pro rodiče a děti“ - třídy M. Šponiarové
a J. Krepindlové
26. 5. v 16.30 – 17.30 hod. – Orchestrální sál ZUŠ – „Zkoušky nanečisto“ žáků ze třídy
H. Matyášové
26. 5. v 18.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ - Závěrečný koncert žáků ze třídy V. Holubové
27. 5. v 16.30 hod. – Orchestrální sál ZUŠ – Kytarová dílna – přehrávka na Koncert kytarového
oddělení – orchestry
27. 5. v 18.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Absolventský koncert žáků
27. a 28. 5. - učebna HNB - "Jak pan Interval hledal druhý tón" - praktická dílna a soutěž žáků
2. ročníku ze třídy J. Fikarové
28. 5. v 17.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – „Učíme se doprovázet“ – koncert klavírního oddělení
s hosty
28. 5. v 18.30 hod. – Koncertní sál ZUŠ - Recitál Judity Schillové
29. 5. v 10.00 hod. – divadlo Pardubice - muzikálové představení Jeptišky (D. Goggin) - zájezd
pro žáky klávesového a pěveckého oddělení
29. 5. v 16.00 - 17.30 hod. – Koncertní sál ZUŠ - "Vocalisimo V.“ - pěvecká dílna žáků
H. Matyášové
29. 5. v 18.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Pěvecký koncert žáků H. Matyášové
30. 5. - Festival sociálních věcí - vystoupení žáků klávesového a pěveckého oddělení ve
spolupráci s centrem pro zdravotně postižené Daneta
30. 5. v 15.30 hod. - koncertní sál ZUŠ – Kytarová dílna– přehrávka na Koncert kytarového
oddělení – sóla
30. 5. v 17.00 hod. – Sbor kněze Ambrože – Jarní koncert souboru Flauttissimo a jeho hostů
31. 5. Slatiňany - Koncert Dechového orchestru ZUŠ Habrmanova, Little Company
a Trombonebandu
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31. 5.– Koncert Electrophonix na vodáckém festivalu Hradec Králové
květen – mateřšké školy v HK - Strašidýlka ze ZUŠky – výstava
Červen
2. 6. v 18.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Třídní koncert žáků Š. Pokorné a O. Domoroslovy
2. 6. – 6. 6. - uč. HNB – odevzdávání 4. kola „Korespondenční soutěže“ v oddělení Hudební
nauky pod vedením J. Fikarové
4. 6. v 17.00 hod. – Galerie U Přívozu, Hradec Králové (Studijní a vědecká knihovna) –
Vernisáž k výstavě HRA (závěrečná výstava výtvarného oboru)
4. 6. v 19.00 hod. - Satchmo – Koncert Little Company
4. – 20. 6. - Galerie U Přívozu, Hradec Králové (Studijní a vědecká knihovna) – HRA Závěrečná výstava výtvarného oboru
4. 6. v 13.50 hod. - učebna bicích nástrojů -„Krajina bicích nástrojů“ – exkurze zaměřena
k praktickému seznámení se skupinou bicích nástrojů žáků 3. ročníku J. Fikarové
4. 6. v 17.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ - Závěrečný klavírní koncert žáků E. Šudové
5. 6. v 17.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Třídní koncert žáků H. Juráňové a R. Brodské
5. 6. v 17.00 hod. - Sbor kněze Ambrože – Koncert kytarového oddělení (od 14:30 hodin
zvuková zkouška)
7. 6. v 9.30 hod. – Hořice - Koncert Electrophonix na Divadelním festivalu
7. 6. v 15.00 hod. - Praha, Smíchov, Villa Bertramka - "Koncert vítězů Duškovy pěvecké
soutěže" (H. Matyášová)
10. 6. v 18.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Absolventský koncert žáků
10. 6. v 18.00 hod. – Městská hudební síň v Hradci Králové - Acoustik show Petra
Čelakovského (J. Steinerová)
11. 6. v 17.00 hod. - Koncertní sál ZUŠ - Klavírní koncert žáků ze třídy E. Včelišové
12. 6. v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ - „Černo – bílé tajemství“ – závěrečné třídní
vystoupení žáků a hostů ze třídy J. Fikarové
13. 6. – taneční sál - Generální zkouška TO na závěrečné taneční vystoupení
13.6. v 13.00 - 15.25 hod. - "Znáte je?“ - nejznámější hudební ukázky v hudebním kvízu pro 2.,
3., a 4. ročníky HN pod vedením P. Buchtové
14. 6. – Litvínov – Ústřední kolo soutěže jazzových orchestrů ZUŠ (účast Junior Bandu –
J. Hasal)
14. 6. v 9.00 – 11.00 hod. - Výtvarná dílna se Š. Málkem: Geometrické hry
15. 6. v 16.00 hod. – Jiráskovy sady, HK - Promenádní koncert Dechového orchestru ZUŠ
Habrmanova
15. 6. – 16.00 hod. - Klicperovo divadlo HK - Závěrečné taneční vystoupení žáků tanečního
oboru pod vedením M. Šponiarové a J. Krepindlové
16. 6. – 20. 6. - uč. HNB – vyhodnocení „Korespondenční soutěže“ v oddělení Hudební nauky
pod vedením J. Fikarové
16. 6. v 17.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Třídní koncert žáků D. Besuchové
17. 6. v 18.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ – Třídní vystoupení žáků P. Chmelařové a J. Pitrové
17. 6. v 17.00 hod. – Orchestrální sál ZUŠ – Koncert klávesového oddělení
18. 6. v 16.30 hod. – Koncertní sál ZUŠ - "Než za(z)voní léto"- třídní koncert žáků P. Buchtové
a M. Maceje
19. 6. v 16.30 hod. – ZŠ Černilov – Třídní koncert žáků J. Štarhové
19. 6. v 18.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ - Koncert generací
21. 6. v 14.00 hod. - Libčany – Festival dechových orchestrů Libčany (vystoupení Dechového
orchestru ZUŠ Habrmanova)
21. 6. – Hradec Králové - Koncert Electrophonix na Divadelním festivalu
22. 6. – Jiráskovy sady v HK - Promenádní koncert Junior bandu
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23. 6. v 15.10 hod. – uč. HNA - „Za sedmero horami, za sedmero řekami…“ – pohádkově
laděný karneval žáků PS1 ze třídy J. Fikarové
23. 6. v 17.15 hod. – uč. HNA - „Kouzelné pohádkové království“ – rošťácké rejdování
spojené s rozloučením školního roku žáků PS2 ze třídy J. Fikarové
24. 6. v 16.00 - 17.30 hod. – Koncertní sál ZUŠ - "Vocalisimo VI.“ - pěvecká dílna pro žáky
H. Matyášové
24. 6. v 18.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ - Koncert pěvecké třídy H. Matyášové
24. 6. – Benefiční koncert na Pivovarském náměstí (D. Besuchová)
25. 6. v 16.15 hod. - "Hrajeme si s tóny..." - společné muzicírování žáků PHV pod vedením
P. Buchtové
26. 6. v 18.00 hod. – Koncertní sál ZUŠ - Hrajeme si pro radost (J. Steinerová)
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