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    Základní umělecká škola, Hradec Králové, 
Habrmanova 130, 500 02 

tel.+fax: +420 495 533 480 http://www.zus-habrmanova.cz  e-mail:info@zus-habrmanova.cz 

 
BULLETIN č. 6/2008 

 
Vážení rodiče, milí žáci, 
 dovolte nám, abychom vám poděkovali za celoroční zájem               
o dění  v  naší škole, která má za sebou rok plný jednání o jejím 
stěhování. Vše nakonec  i přes optimistickou vizi přemístění výuky         
do ZŠ Lipky dopadlo tak,  že i nadále zůstává škola ve stejné budově. 
Následná jednání s naším zřizovatelem by tedy měla zajistit zlepšení 
prostorových kapacit ve stávající budově ZUŠ Habrmanova  a jako jedno 
z možných řešení se jeví například přístavba tanečního sálu. O všech 
změnách vás budeme včas informovat. 
 Pokud průběžně sledujete naše internetové stránky                                 
www.zus-habrmanova.cz, jistě vám neušlo, že naše škola organizovala 
pro své žáky mnoho akcí, koncertů a vystoupení. Žáci také skvěle 
reprezentovali školu na soutěžích.  

 Kytarový orchestr pod vedením K. Kotka získal na Hradeckém 
Guitarreandu zlaté pásmo a kytaristé D. Hofman, A. Pevala a P. Pařízek 
získali v celostátním kole čestné uznání a vynikající 3. a 2. místo.             
Je to potvrzení stále se zlepšující úrovně našich klasických kytaristů.         
Ve škole působí již dva kytarové orchestry, které navštěvuje většina žáků 
kytarového oddělení. Žáci studující hru na elektrickou a basovou kytaru 
mohou nabýt nové hudební zkušenosti v hudebních skupinách                 
se zaměřením na rock nebo jazz. 
    Žáci dechového oddělení se zúčastnili  soutěže „Novohradská 
flétna“. G. Nováková, Ž. Součková a  Z. Besuchová  si přivezly  1. ceny 
ve svých kategoriích a P. Benešová hezké 2. místo. Na koncertech           
se během druhého pololetí představil Junior Band J. Hasala, Trombon 
Band V. Besucha, žáci oddělení bicích nástrojů ze třídy A. Kolaříka           
a nové jazz–rockové seskupení J. Doležala. Náš dechový orchestr             
se spolu s mažoretkami v září chystá na festival  do německé Grimmy.  

Naše „želízko v ohni“  klavírního oddělení, Ivona Vízková ze třídy 
K. Janouškové, postoupila z okresního kola soutěže základních 
uměleckých škol, podala velmi dobrý výkon a umístila se ve své IX. 
kategorii na 2. místě. Patří jí za to velké uznání a poděkování. 



2

 Již 21. orchestrální večer uspořádal orchestr Juventus Gradecensis                    
V. Holubové spolu se souborem Violine, který vede D. Besuchová.  
Soutěže pořádané ministerstvem školství se zúčastnili -  P. Nováková        
1. místo, P. Čelakovský a J. Schillová 2. místo, T. Marešová, O. Košťál        
a L. Vrbová získali 3. cenu. Čestné uznání si přivezli F. Dostál a M. 
Málková. Violista F. Szturc a kontrabasista J. Čelakovský získali 3. místo. 
V kategorii koncertantní P. Nováková a A. Křtínová přivezly 2. cenu.    
Na mezinárodní houslové soutěži Kociánovo Ústí nad Orlicí se střetli 
s obrovskou konkurencí nejen ze zahraničí P. Čelakovský a J. Schillová.  
Svého partu se zhostili velmi dobře a nezapřeli, že patří mezi nejlepší 
žáky smyčcového oddělení.  

Pěvecké oddělení se s úspěchem zúčastnilo soutěže HRADECKÝ 
SLAVÍK 2008. Výborně se umístili tito naši žáci:  
K. Benešová - 1. místo/IV. kategorie, S. Slavíková - 2. místo/III. 
kategorie, A. Cvrčková - 2. místo/V. kategorie, D. Behina - 3. místo/III. 
kategorie, A. Novotná - 3. místo/IV. kategorie, L. Vlášková                        
-  3. místo/VII. kategorie  a  K. Dostálová -  čestné uznání/IV. kategorie. 
Na soutěž žáky připravily paní učitelky R. Hanušová, H. Matyášová,     
L. Horová a O. Kostomlatská.  Specialitou našeho pěveckého oddělení    
je i možnost studia populárního zpěvu. 

Novinkou se v klávesovém oddělení během školního roku 
2007/2008 staly tematicky zaměřené koncerty. Zatím poslední                 
se jmenoval „Všechny radosti jara“ a jak tento název napovídá,              
byl zaměřen hlavně na skladby radostné, pokud možno s jarní 
tematikou. Klávesy se během něj představily jako univerzální nástroj 
vhodný k sólovému hraní i k doprovodu jiných hráčů. Prostor dostala 
také souhra dvou a tří klávesových nástrojů. Díky šťastnému spojení 
atraktivní hudby a neotřelého způsobu její prezentace zůstával sál stále 
plný nadšených diváků, přestože byl program mimořádně dlouhý. 
V poslední akci tohoto pololetí -  „Koncertu populární hudby“ (19. 6. 
2008) - ukáží účinkující, jak zvládnou využít znalostí získaných 
v květnovém semináři o improvizované hře. 

V oddělení hudební nauky probíhá celé druhé pololetí 
korespondenční vědomostní soutěž. Její vyhodnocení chystá její 
organizátorka J. Fikarová na konec školního roku. 
      Výtvarný obor předvedl veřejnosti výsledky své práce na květnové 
výstavě pod názvem „Živočich“. Vystavené práce byly rozděleny           
do dvou částí. Ve vestibulu kina Centrál byly k vidění hlavně kresby, 
malby, papírové a drátěné objekty, volná i počítačová grafika. 
V prostorách Bílé věže na Velkém náměstí malby, objekty z papíru, 
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keramiky i přírodních matriálů. Výstava měla představit téma právě 
končícího školního roku - zamyšlení nad tím, co (nebo kdo?) je to vlastně 
živočich. Příjemným zakončením letošního tvoření výtvarného oboru 
budou zájezdy do galerie v pražském Veletržním paláci i návštěvy 
hradeckých atrakcí jako je Obří akvárium. 

Náš taneční obor realizoval v divadle Drak již druhý ročník 
projektu „ZUŠ Habrmanova dětem“, zaměřený na vzdělávání žáků   
z MŠ a ZŠ, podpořený grantem Města Hradec Králové. Žáci a učitelé 
tanečního oboru tvořili choreografie na skladby, které přednesli žáci 
hudebního oboru. Cílem bylo přiblížit dětem a široké veřejnosti 
současnou i klasickou hudbu hranou na různé hudební nástroje 
dotvářenou nápaditými a zábavnými choreografiemi. Celý projekt byl 
spoluprací učitelů hudebního, tanečního a výtvarného oboru a shlédlo 
ho více než 300 návštěvníků. Na závěrečném „Tanečním defilé“ dne      
15. 6. 2008 v Klicperově divadle předvedou žáci tanečně - divadelní 
představení  „Růžové sny“ na motivy pohádky „Šípková Růženka“. 
V  různých choreografiích se představí všichni žáci tanečního oboru. 
V dospělých mužských rolích vystoupí studenti a učitelé ze Speciální 
školy pro sluchově postižené. 
 

 
Škola na webu 

 
 V srpnu 2008 budou spuštěny nové internetové stránky školy. 
Chceme na nich přehlednější formou informovat o životě školy                 
a nabídnout lepší možnost komunikace se školou (odběr novinek,               
e-omluvenka, rozvrhy učitelů apod.).   

Na stránkách také nově najdete s předstihem rozvrhy kolektivních 
předmětů, aby si žáci mohli naplánovat všechny své aktivity. Budeme 
doufat, že ostatní školy dají svým žákům rozvrhy  včas a nebudou           
je dodatečně měnit, jelikož v minulosti nám jejich všemožné změny 
přidělaly mnoho práce a rozvrhy našich učitelů se v průběhu září 
musely k vaší  i naší nespokojenosti mnohokrát měnit. 
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Důležité termíny 
 

Termín pro zaplacení školného na první pololetí školního roku 
2008/2009 je 31. 8. 2008. Bez prokazatelného zaplacení nebude žák 
zapsán ke studiu. Pokud jste neobdrželi lístek s předpisem školného        
a variabilním symbolem, paní Vaníčková v sekretariátu vám                    
ho na požádání vytiskne (úřední hodiny 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00 hod.). 
Od 1. 7. 2008 je účtován za platbu v hotovosti do pokladny školy 
poplatek 50,- Kč. Pokud žádáte o slevu školného, učiňte tak, prosím, 
písemně do 31. 8. (přílohy k žádosti: Oznámení o přiznání dávky státní 
sociální podpory, případně Rozhodnutí o změně pracovní schopnosti či 
ofocený průkaz ZTP, ZTP/P). Žádostem bude vyhověno v případech 
vážného sociálního znevýhodnění. 
 Škola vychází vstříc možností domluvit splátkový kalendář           
na platby školného. Žáci starší 18ti let odevzdají potvrzení o studiu -  
středoškoláci do konce září, vysokoškoláci do 25. října. Pokud nebude 
potvrzení v tomto termínu odevzdáno, bude žákovi vystaven doplatek 
na částku školného pro studium pro dospělé (viz webové stránky školy). 
 Poplatek za vypůjčené nástroje se vybírá bezhotovostně na účet 
školy s novým variabilním symbolem do 15. září. Půjčování nástrojů      
se řídí směrnicí ředitele školy č. 32/2006, která je vyvěšena v přízemí 
školy. Pro tento poplatek nelze využít splátkový kalendář. 

 
 

 
 
Za všechny pracovníky školy vám přeji krásné a slunečné prázdniny 
 
 
 
                                                                                                MgA. Petr Fiala,       
                                                                                                                               ředitel školy


