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OOdddděělleenníí  bbiiccíícchh  nnáássttrr oojjůů  
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.  
 
PPěěvveecckkéé  oodddděělleenníí    
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. Martin ů" 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 „Parti čka 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.  
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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. 
 
VVýýttvvaarr nnýý  oobboorr   
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 



 
 

2 

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“.  
 
DDeecchhoovvéé  oodddděělleenníí  
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.  
 
SSmmyyččccoovvéé  oodddděělleenníí  
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 
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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. 
  
HHuuddeebbnníí  pprr aakktt iikkaa  
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.   
 
KK llaavvíírr nníí  oodddděělleenníí  
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. 
 
KK yyttaarr oovvéé  oodddděělleenníí  
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. 


