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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. 13/2012 
Vážení rodiče, milí žáci, 
 držíte v ruce Bulletin, který vás před nastávajícími prázdninami vybaví informacemi o dění v naší škole     
ve druhém pololetí tohoto školního roku. Tento školní rok byl nabitý nejen soutěžemi, ve kterých naši žáci opět 
prokázali své výjimečné kvality, ale hlavně sepisováním vlastního vzdělávacího programu, podle kterého začneme 
od září vyučovat. Pro žáky by to měla být změna postřehnutelná hlavně v hudebním oboru, kde došlo k výraznému 
upravení vzdělávací oblasti hudební nauky, která bude maximálně propojena se hrou na hudební nástroj. Učebnu 
nauky čeká o prázdninách velká rekonstrukce a děti se tak mohou těšit na novou multimediální učebnu. Přejeme 
vám i sobě, aby byly prázdniny co možná nejvíce odpočinkové a pohodové.  

Pro velké nedočkavce v srpnu vyvěsíme na naše webové stránky rozvrhy tanečního i výtvarného oboru a 
hudebních nauk. Najdete zde také informace o zápisu, který proběhne ve dnech 3. a 4. 9. od 12:00 do 17:00 hodin. 
Můžete tak v klidu a s předstihem plánovat organizaci příštího školního roku. 
 
 
VVýýttvvaarr nnýý  oobboorr   
            Druhé pololetí školního roku bylo ve znamení intenzivní výstavní činnosti. První z výstav se konala 
v březnu v dětském oddělení Knihovny města Hradec Králové. V dubnu, stejně jako v minulých letech, oživily 
práce výtvarného oboru halu Regiocentra. V květnu následovala výstava obrazů v galerii „T“  v nové budově 
Univerzity Hradec Králové. Závěrečná výstava pod názvem Civilizace a příroda, která představila práce 
vytvořené ve výtvarném oboru za celý školní rok, proběhla v červnu 2012  v galerii U Přívozu Studijní a vědecké 
knihovny. 
 Během jarních měsíců byly obrazy vytvořené ve výtvarném oboru opakovaně k vidění i v hudebním klubu 
Springfield. 
     Členové sdružení Výtvarka vyjeli začátkem května za hranice všedních dnů - na pětidenní Cestu za 
uměním do Paříže. Studenti se seznámili nejen s krásami a historickými památkami samotného města, ale  
navštívili i světoznámé umělecké galerie jako je Louvre, Centre G. Pompidou, Musée d‘ Orsay. Prohlédli si                                    
i nedaleký zámek Chantilly s bohatou sbírkou výtvarného umění. Vše pod vedením průvodkyně, odbornice 
v oblasti dějin umění. 
      V červnu mladší žáci navštívili muzeum barokních soch v Chrudimi a zámecké konírny ve Slatiňanech. 
      Žáci výtvarného oboru se úspěšně prezentovali také ve výtvarných soutěžích např. Celé Česko čte dětem, 
a Salon ZUŠ Královských věnných měst. 
 Řada žáků opět úspěšně složila talentové zkoušky na střední a vysoké umělecké školy.  
  
 
TTaanneeččnníí  oobboorr   
 Druhé pololetí školního roku jsme zahájili Okresní soutěží tanečních oborů v Jesličkách, kde jsme naši 
školu reprezentovaly sedmi choreografiemi. Motýlí třepetání žákyň třetího ročníku pod vedením Moniky 
Šponiarové zaujalo porotu motýlími křídly v podobě malovaných šátků. Ve skladbě s názvem Kočičí rej byla cítit 
radost z pohybu a hravost našich malých tanečnic. Choreografie rozšiřujícího studia Kavárna představuje velmi 
věrně a s lehkou nadsázkou příběhy vztahů, které se kolem nás odehrávají.  
 Žákyně 6. ročníku se představily v choreografii Na frekvenci dne, kterou z velké části tvořily samy.  
Žákyně 7. ročníku a II. stupně zatančily ve třech skladbách: Requiem, Cesty a Identita aneb: „Máte u sebe všechny 
potřebné papíry?“ Do krajského kola, které se konalo 30. března v Hronově, nás nakonec jely se všemi 
potřebnými papíry reprezentovat Jana, Alena a dvě Marie a byly tak skvělé, že si zatančily i v kole celostátním! 
           Březen byl v tanečním oboru ve znamení vítání jara. V tomto pojetí tak připravila Monika Šponiarová pro 
žáky přípravného studia speciální hodinu s názvem „Když jaro zaťuká“. 
 V dubnu také v tanečním oboru proběhly další veřejné hodiny, kde se rodiče mohli podívat, jak jejich 
ratolesti ve výuce pokročily, a také se dozvěděli, co taneční obor dále připravuje.  
 Tento rok jsme nezapomněli ani na nejmenší děti mateřských škol. Jako každý rok, tak i letos vystoupily 
naše žákyně prvního stupně 10. 5. v Divadle Drak, tentokrát s pohádkou Alenka v říši divů. Tento měsíc, také 
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vystoupily žákyně II. stupně s choreografií Kateřiny Hamáčkové na 25. ročníku Orchestrálního večera, který 
proběhl v hradecké Filharmonii.  
 Ani v červnu jsme nepovolily! Stejně jako minulý rok, tak i letos zahajovaly 7. 6. v galerii u Přívozu 
žákyně 3. ročníku pod vedením pí uč. Moniky Šponiarové vernisáž výtvarného oboru s choreografií Motýlí 
třepetání.  
 Abychom tento školní rok završili jak se sluší a patří, uspořádali jsme pro rodiče a veřejnost závěrečné 
taneční představení, tentokrát s názvem Alenka v říši tanců. Tato velkolepá akce letos proběhne 17. 6.                                   
v prostorách Klicperova divadla, kde žáci tanečního oboru představí nejen zajímavé taneční choreografie, ale také 
celoročně připravovaný taneční projekt, pohádku Alenka v říši divů.  Tímto bychom chtěli všem rodičům 
poděkovat za spolupráci během školního roku a přejeme Vám i dětem krásné prázdniny!  
  
  
 
SSmmyyččccoovvéé  oodddděělleenníí  

Druhé pololetí školního roku zahájilo Pilařovo kvarteto Novoročním koncertem v sále ZUŠ Habrmanova. 
    V březnu se orchestr Violine a Juventus Gradecensis zúčastnil Krajského kola soutěže orchestrů ZUŠ 
v Polici n. Metují. Orchestr přivezl 1. místo, s návrhem na postup do celostátního kola a soubor  Violine získal  
3. cenu.  
    Na Mezinárodní soutěži Mistra Josefa Muziky v Nové Pace nás úspěšně reprezentovala na housle 
Judita Schillová. 
  V  severní Itálii v podhůří Alp se konal 13. ročník mezinárodní soutěže Valsesia Musica Juniores 
Monterosa Kawai a v sekci hra na housle opět Judita Schillová přivezla krásné 2. místo. 

Mezinárodní soutěž v polském Klodzku patřila zase violoncellistovi Janu Plášilovi, který skvěle 
reprezentoval ZUŠ Habrmanova. 
      V druhém květnovém týdnu proběhl jubilejní 25. Orchestrální večer pořádaný orchestrem Juventus 
Gradecensis pod taktovkou Vladimíry Holubové. Konal se v budově Filharmonie Hradec Králové, kde orchestr 
předvedl  část svého soutěžního repertoáru. Premiéru mělo vystoupení ve spolupráci s kapelou On Line Session  
Jana Doležala, které s obrovským úspěchem koncert ukončilo. Velký úspěch sklidil sólista Petr Čelakovský, 
následoval smyčcový  soubor Violine pod vedením Dagmar Besuchové.   
         ZUŠ Habrmanova rozšířila  svoji výuku o netradiční elektrické smyčcové nástroje. Na letošním 
Orchestrálním večeru vystoupily skupiny Electroshock a Electrostrings. Ve spolupráci s tanečnicemi skupiny 
JAM. O aranžování skladeb pro skupiny elektrických nástrojů se stará Dagmar Besuchová. 
      Závěr školního roku patřil třídním vystoupením, 18. 6. 2012 se koná Acoustic Show Petra Čelakovského a 
jeho přátel, dne 20.6. 2012 bude další Koncert Generací. Přijďte si zahrát se svými dětmi! 
 
 
KK yyttaarr oovvéé  oodddděělleenníí  

 Kytarové oddělení má za sebou aktivní druhé pololetí, které zahájilo lednovým Koncertem 4 ZUŠ v sále 
naší školy. Tento koncert byl prvním ze série čtyř vystoupení v rámci společného projektu kytarových oddělení 
ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové, ZUŠ Střezina, Hradec Králové, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř a ZUŠ 
Třebechovice pod Orebem. 

 Další akce, na které vystupovali žáci naší školy, se konala 17. března ve Filharmonii Hradec Králové. Šlo               
o pořad pro mladé publikum Bavíme se kytarou, na němž zahrály Spojené kytarové orchestry ZUŠ Habrmanova a 
ZUŠ Střezina. Hrou na elektrickou kytaru též skvělě reprezentoval ZUŠ Habrmanova Ondřej Čepek ze třídy pana 
Jana Doležala. Záznamy z vystoupení jsou umístěny webových stránkách školy. 

 Následoval Koncert kytarových orchestrů v Rytířském sále pardubického zámku. Vystoupení se konalo 
23. dubna a reprezentoval nás na něm Kytarový orchestr ZUŠ Habrmanova pod vedením pana Kamila Kotka . 
Orchestr vystoupil po boku dalších kytarových orchestrů, jakými byly Pardubický kytarový orchestr, Bohemian 
Guitar Orchestra a Spojené kytarové orchestry. 

 Ve dnech 18. a 19. května se konal 12. ročník národní soutěže v komorní hře na kytaru Hradecké 
Guitarreando. Tentokrát soutěžily pouze „čisté“ kytarové soubory. Naši školu zde reprezentoval kytarový kvartet a 
kytarové duo. V celostátní konkurenci získal Kytarový kvartet ZUŠ Habrmanova pod vedením pana Kamila 
Kotka  cenné čestné uznání. Nejbližší vystoupení tohoto uskupení se koná 15. a 18. června, kdy hudebně osvěží 
Slavnostní vyřazení absolventů Vyšší odborné školy zdravotnické v Hradci Králové. 

 Tradiční Koncert kytarového oddělení se konal 7. června ve Sboru kněze Ambrože. Záznamy z tohoto 
vystoupení jsou na webových stránkách školy: http://www.zus-habrmanova.cz/hudebniobor/kytarove-oddeleni-9/ 

 Jazzová kapela On Line Session, která je součástí kytarového oddělení, byla v tomto pololetí se svými 
deseti koncerty opět velmi aktivní. Mezi nejzdařilejší patřil koncert v rámci Jazzového festivalu J. Marčíka                              
v Týništi nad Orlicí, který se uskutečnil 2. června. Příznivci a fanoušci kapely se mohou těšit na koncert na 
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Kavčím plácku v rámci Mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů. Další koncert formace se 
uskuteční na Zámku Sychrov 7. července. Skupina má také na: http://bandzone.cz/onlinesession svůj profil. Kapelu 
vede pan Jan Doležal. 

 Tradi ční letní kytarové soustředění je naplánováno  na 18. - 25. srpna 2012. O dalších akcích oddělení 
Vás budeme informovat na internetových stránkách školy a na Facebooku. 

 
 

DDeecchhoovvéé  oodddděělleenníí    aa  oodddděělleenníí  bbiiccíícchh  nnáásstt rr oojjůů  
26 prvních, 9 druhých a 2 třetí místa – to je neskutečná bilance našich 37 žáků, kteří se zúčastnili 

krajského kola hry na dechové a bicí nástroje v Jičíně. Do celostátního kola postoupilo 7 žáků a získali tato 
vynikající umístění: Žofie Součková - 1. místo (příčná flétna, vyučuje Mgr. N. Tyčová), Jan Vostrovský - 1. 
místo (saxofon, vyučuje. MgA. D. Marišler), Lukáš Besuch - 1. místo (baryton, vyučující Mgr. V. Besuch), Jan 
Váňa - 1. místo (pozoun, vyučující Mgr. V. Besuch), Dominik Novozámský - 1. místo (bicí, vyučující A. 
Kolařík), Zuzana Besuchová - 2. místo (příčná flétna, vyučující E. Langášková), Matěj Štěpán - čestné uznání 
(fagot, vyučující E. Hainová).   
        V mezinárodní soutěži „Novohradská flétna“  naši ZUŠ reprezentovalo 6 flétnistek a rovněž byly 
všechny úspěšné, ve velké konkurenci si vysoutěžily první místo (Barbora Buchtová), tři druhá místa (Zuzana 
Besuchová, Giulia Cataniová, Emilie Klásková), jedno třetí místo (Bronja Neuwirthová)  a čestné uznání (Lenka 
Zoubelová). 

Vedle těchto soutěží se naše oddělení podílelo na mnoha veřejných vystoupeních např. pro MMHK, Dětský 
den v ZUŠ, Festival J. Marčíka v Týništi nad Orlicí, Noc kostelů, při oslavě dvaceti let existence Biskupského 
gymnázia, na oslavách v Miletíně, na koncertu souboru zobcových fléten “Flauttissimo“ v kapli Střední zdravotní 
školy, dechového orchestru v Jablonci nad Nisou, v Domově Sv. Josefa v Žírči, v Roudnici nad Labem. Junior 
Band a Trombonband  koncertovaly v CC LUCII na Novém Hradci Králové.  

Poslední velkou akcí byl květnový koncert v Aldisu, kde se představily opět všechny naše komorní soubory 
a orchestry. Dechaři mají za sebou náročný a úspěšný rok a pomalu začínají ladit nátisky na soutěž jazzových 
orchestrů, která se koná příští školní rok. 
 
 
  OOdddděělleenníí  kklláávveessoovvýýcchh  nnáásstt rr oojjůů  

Začátek druhého pololetí se v klávesovém oddělení nesl v duchu komorní hry, doprovodů a rozvíjení 
dovednosti v improvizačních technikách.  

V únoru se naše žákyně A. Mudrochová aktivně podílela na spolupráci s mateřskou školou 
PROINTEPO, když koncert dětí spojený s karnevalem a výstavou masek doprovodila na klávesy. 

Dva společné koncerty celého oddělení proběhly v dubnu a květnu a byly orientovány na jarní tématiku. 
Klávesisté se zde představili nejen jako sólisté, ale také prezentovali výsledky své práce z hodin komorní hry - ať 
už v podobě souhry více klávesových nástrojů, nebo při doprovodu jiných nástrojů či zpěvu.  

Činnost celého pololetí byla završena červnovým absolventským koncertem.  Ke spolupráci si klávesisté 
přizvali rovněž absolvující žákyně z oddělení populárního zpěvu. Během těchto koncertů vystoupila i řada hostů, a 
to především z dechového oddělení, a zazněly známé populární hity současné hudební scény, ale i díla starých 
mistrů.  

Pro další školní rok plánuje klávesové oddělení interní i veřejná koncertní vystoupení, semináře jazzové 
improvizace a také již pravidelné „klávesení“ pro začínající žáky. 
 
 
PPěěvveecckkéé  oodddděělleenníí  
             Druhé pololetí v pěveckém oddělení patřilo soutěžím, a to jak v klasickém, tak i populárním zpěvu. Žáci 
pěveckého oddělení klasického i populárního zpěvu se podíleli na velkém počtu akcí interních i veřejných. 
            Významným úspěchem žáků a pedagogů oddělení klasického zpěvu byla přední umístění našich žáků 
v okresním a také krajském kole soutěže MŠMT ve zpěvu.  V okresním kole jsme vybojovali pět 1. míst, z toho 4 
s postupem do dalšího kola, 3 druhá místa a 4 místa třetí. Naši žáci velmi dobře školu reprezentovali také 
v krajském kole, odkud přivezli čtyři 1. místa, z toho tři s postupem do celostátního kola, které proběhlo v dubnu 
v Turnově. Zde pod vedením pí uč. H. Matyášové získala děvčata v komorním zpěvu 2. místo a dvě čestná uznání 
ve zpěvu sólovém. Za výbornou reprezentaci děkujeme K. Benešové, S. Slavíkové a V. Hlavsové.  
         Dne 30. 3. proběhlo v rámci Velikonočních trhů vystoupení žákyň pěveckého oddělení. L. Zoubelová 
přednesla v premiéře lidové písně z projektu Zlatá brána a K. Benešová pro potěšení příchozích zazpívala 
nestárnoucí melodie z dílny J. Suchého a J. Šlitra. 
        Mezinárodní pěvecká soutěž Imricha Godina IUVENTUS CANTI 2012 proběhla v termínu 23. – 27. 4. 
v městě Vráble (Slovenská republika). Uskutečnila se formou burzy mladých pěvců od 12 do 33 let z 15 zemí 
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celého světa. Velkou radost nám udělala naše úspěšná studentka Klára Benešová, která vybojovala v konkurenci 
studentů konzervatoří vynikající Čestné uznání. 
      Nejen soutěžíme a vystupujeme, ale také se učíme příkladem zkušenějších a návštěvami koncertů. Pěvecké 
oddělení ZUŠ Habrmanova pozvalo 28. 5. k pěveckému vystoupení studenty pardubické konzervatoře. Program 
byl složen převážně  z italských arií antiche, písní a arií autorů 19. a 20. století. Naši žáci tak měli opět možnost 
slyšet a poznat studium pěveckého umění zblízka. 
             Z oddělení populárního zpěvu zabodovala Kateřina Krejčová v soutěži Karlovarský skřivánek a Adéla 
Haviarová v pěvecké soutěži ZŠ a MŠ Štefcova. Obě děvčata získala 1. místo. Rovněž jsme se zúčastnili soutěže 
„Česko zpívá“, kde se Anna Mudrochová a  Nikola Svobodová (loňská držitelka 2. místa soutěže „Star Českého 
rozhlasu“) dostaly do užšího výběru v této soutěži. Děvčata jsou ze třídy O. Kostomlatské. Oddělení populárního 
zpěvu spolupracuje s klávesovým oddělením a kapelami a orchestry na naší škole např. Junior Band, On Line 
Session (Anna Mudrochová). 

Pro příští školní rok plánuje pěvecké oddělení řadu interních a veřejných vystoupení i soutěží a těšíme se, 
že v nich naši žáci uspějí minimálně stejně skvěle jako v letošním školním roce. 
 
  
KK llaavvíírr nníí  oodddděělleenníí  
     Po listopadovém „Koncertu nejmladších klavíristů“  dostali možnost ukázat své umění klavíristé čtvrtého 
ročníku a starší na „Zimním klavírním koncertu“,  který se konal začátkem února v koncertním sále naší školy.  
     Hned druhý jarní den měli naši žáci možnost vzájemné konfrontace ve čtyřruční hře na „Čtyřručních 
Klavihrátkách“ , které vedla Eva Včelišová. Jako ostatní Klavihrátky byly i tyto plně pracovní. Vystřídaly se zde 
ukázky chybné i správné. Žáci se při nich dozvěděli plno užitečných rad, jak mají správně spolupracovat, aby se 
dostavil kýžený výsledek. 
     Dubnový „Jarní klavírní koncert“  se již podruhé konal v Hudební síni Petra Ebena v hradeckém 
Regiocentru. Pro žáky je to určitě slavnostní chvíle, když mohou své dovednosti ukázat i širší veřejnosti, než jen na 
domácí půdě v koncertním sále školy. Výborná akustika sálu a kvalitní nástroj umožnily i těm nejmenším 
klavíristům docílit bohatý a krásně barevný zvuk hraných skladbiček. Starší klavíristky, které koncert uzavíraly, 
zaplnily nádhernou hudbou skladeb F. Chopina, S. Prokofjeva a A. Chačaturjana celý prostor hudební síně. 
Tulipány, které na závěr dostali všichni účinkující, byly malým poděkováním za hodinu příjemné hudby. 
     Na začátku května se konala soutěžní přehlídka „Mládí a Bohuslav Martinů“  v Poličce. Zúčastnily se jí 
tři naše klavíristky ze třídy Evy Včelišové. Klavírní duo Kristýna Syrovátková a Kateřina Tomišková získaly 
v těžké konkurenci konzervatoristek krásné 3. místo. V sólové hře soutěžila Pavla Kušnieriková s náročným 
repertoárem - skladbami L.v. Beethovena, S. Prokofjeva a B. Martinů - a získala též krásné 3.místo. 
     V koncertním sále Filharmonie, kde se konal Orchestrální večer, předvedly své umění v doprovodu 
skupin, souboru a orchestru klavíristky Martina Loskotová, Eliška Vrbová, Zuzana Besuchová a Pavla 
Kušnieriková. 
     V červnu se naše oddělení představilo na neobvyklém koncertu „Kartinky“, který bude zároveň výstavou 
obrázků dětí z výtvarného oddělení pod vedením pí uč. Marie Marvanové. Toto světoznámé dílo M. P. 
Musorgského se chystáme provést též na podzim jako výchovný koncert pro děti z mateřských škol. 
     Na závěr roku pořádáme pro žáky výlet za poznáním do Nelahozevsi a Vysoké u Příbrami, kde žil a tvořil 
jeden z našich největších skladatelů - Antonín Dvořák. 
 
 

Přejeme krásné prožití letních prázdnin! 
 
 
  
 
 

 


