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Základní umělecká škola, 
Habrmanova 130,  

Hradec Králové, 500 02 
tel.+fax: +420 495 533 480 

 http://www.zus-habrmanova.cz  e-mail:info@zus-habrmanova.cz 
 

 

BBUULLLLEETTIINN  čč..  1155//22001133  
Vážení rodiče, milí žáci, 

končí školní rok, který pro školu znamenal nové pojetí výuky podle vlastního 
školního vzdělávacího programu. Doufáme, že je spokojenost na všech stranách a změny 
jsou ku prospěchu hlavně našim žákům. Rádi budeme za všechny vaše připomínky                
a podněty, které nám pomohou dělat naši práci ještě lépe. Níže se dočtete o všech 
aktivitách školy, které u nás probíhaly ve druhém pololetí. Málokterý rok byl tak úspěšný 
na přední umístění v soutěžích, jako ten letošní. Jsme rádi, že máme smyčcový orchestr 
evropské úrovně a spoustu vítězů národních i mezinárodních uměleckých klání. 
Nehodláme však polevit a už se připravujeme na soutěže v dalším školním roce.  
  V průběhu září budeme spouštět nové webové stránky, pro které je již  
připravená grafika.  Od září otevíráme nové studijní zaměření Fotografie a animace. Pokud 
vše dobře dopadne, bubeníci budou mít novou velkou učebnu a ve škole vznikne ještě 
jeden koncertní sál. Ten současný již nedostačuje frekvenci koncertů, workshopů                   
a vystoupení. 
  V říjnu 2013 oslaví v Hradci Králové umělecké školství 60 let své existence. 
Můžete se tak těšit na školní rok bohatý na koncerty, výstavy a vystoupení. 

V srpnu budou vyvěšeny na našich webových stránkách předběžné rozvrhy 
tanečního   i výtvarného oboru a hudebních praktik. Najdete zde také informace o zápisu, 
který proběhne 2. až 4. 9. od 12:00 do 17:00 hodin. Můžete tak v klidu a s předstihem 
plánovat organizaci příštího školního roku. 
 

 

DDeecchhoovvéé  oodddděělleenníí  
Druhé pololetí školního roku bylo v dechovém oddělení jednak již tradičně 

spojeno s množstvím koncertů a akcí, jichž se naši žáci úspěšně účastnili, jednak bylo také 
časem soutěžním.  

Během jarních měsíců probíhala jednotlivá kola celostátní soutěže ZUŠ 
v komorní hře. Jsme velmi rádi, že se příznivcům naší školy můžeme jako mnohokrát 
předtím pochlubit skvělými soutěžními výsledky. V krajském kole získala dvě seskupení 
ze třídy paní učitelky E. Langáškové - Komorní trio a Trio Baleve – 1. místa. Trio Baleve 
vybojovalo i postup do kola celostátního, kde se v tvrdé konkurenci umístilo                      
na vynikajícím 2. místě. V krajském kole soutěžilo i Duo hobojů ze třídy paní učitelky        
E. Hainové, i oni přivezli 2. místo. Kvartet Sax Frappé pod vedením pana učitele                  
D. Marišlera obsadil 1. místo. 
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V komorní hře soutěžili i hráči na žesťové nástroje. Seskupení Bar-bar kvartet      
a Mini bar trio jsou již tradičně našimi velmi úspěšnými reprezentanty na celostátních 
soutěžích, a nezklamali ani tentokrát. Po jasném vítězství v krajském kole přivezli               
i výborná umístění z kola ústředního, a to Mini bar trio 3. místo, a Bar-bar kvartet 
dokonce 1. místo a ocenění za mimořádný výkon pro pozounistu Lukáše Besucha! 

Výčet soutěžních úspěchů rozšířila i skvělá umístění našich flétnistek 
v mezinárodní soutěži Novohradská flétna, kde E. Klásková získala 3. místo ve hře      
na zobcovou flétnu a žákyně G. Cataniová a B. Buchtová (příčné flétny) přivezly                  
3. a 1. místo. 

Ve druhém pololetí jsme však nejen soutěžili, ale také hráli pro radost: kvartet Sax 
Frappé si zahrál na festivalu Šlitrovo jaro v Rychnově nad Kněžnou, v dubnu se konal 
v Aldisu Koncert dechových souborů, jeho se aktivně zúčastnili žáci a soubory celého 
dechového oddělení. Orchestr zde představil zcela nový repertoár. Tyto skladby můžete 
ještě vyslechnout na promenádním koncertu v Jiráskových sadech 23. 6. 2013 v 16.00 
hod. Většina skladeb je aranžována přímo pro toto těleso jeho vedoucím, panem Janem 
Doležalem. 

V naší ZUŠ se rodí i nová hudební tělesa. Jedním z nich je nová skupina Little 
Company, která pod vedením pana J. Doležala odehrála v tomto roce své první koncerty, 
kde mimo jiné zazněly i improvizace jednotlivých členů kapely. Poslechnout si můžete 
přijít koncert, který se koná 19. 6. v jazzovém klubu Satchmo.  

 

 

SSmmyyččccoovvéé  oodddděělleenníí  
Druhé pololetí letošního školního roku přineslo další významné úspěchy našeho 

smyčcového oddělení.  

V dubnu soutěžily komorní soubory smyčcového oddělení v krajském kole 
soutěže ZUŠ v Polici nad Metují. Pilařovo kvarteto pod vedením paní učitelky Šárky 
Pokorné získalo vynikající 1. místo a postoupilo do Jindřichova Hradce, kde proběhne 
celostátní soutěž v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. Úspěšné byly i další 
soubory - Juventus kvartet Vladimíry Holubové  a Houslové trio Dagmar 
Besuchové vybojovaly v tvrdé konkurenci 1. místa, další komorní soubory  obsadily           
2. místa. Obě Klavírní tria pod vedením paní učitelky Jindřišky Steinerové se umístila       
na 2. místě.  

Dne 24. dubna 2013 zahájil Juventus Kvartet skladbou Karla Schejbala Tango 
Blues již tradiční Orchestrální večer v sále Filharmonie HK. Představil se také smyčcový 
orchestr Juventistrings (původním názvem soubor Violine), jehož uměleckou vedoucí je od 
roku 2005 paní učitelka Dagmar Besuchová. Na koncertě zahrálo i letos velmi úspěšné 
Pilařovo kvarteto, které letos vybojovalo pod vedením paní učitelky Šárky Pokorné 
v ústředním kole celostátní soutěže základních uměleckých škol v komorní hře, které 
proběhlo 17. 5. v Jindřichově Hradci, skvělé 2.  místo. 

 Již počtvrté Orchestrální večer ozvláštnila i hudba skupin Elektroshock                 
a Elektrostrings, které nově hrají také s klavírem, bicími nástroji a basovou kytarou.        
Ve svém repertoáru mají obě skupiny filmové a moderní populární melodie. Smyčcový 
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orchestr  Juventus Gradecensis /www:juventusgradecensis.webnode.cz/ pod vedením 
dirigentky Vladimíry Holubové úspěšně zakončil večer plný posluchačsky cenných zážitků. 

Smyčcový orchestr ZUŠ Habrmanova Juventus Gradecensis reprezentoval 
v prvních květnových dnech již potřetí Českou republiku a město Hradec Králové                
na mezinárodním hudebním festivalu pro mládež v belgickém Neerpeltu. Již potřetí 
zvítězil ve výběrové kategorii smyčcových orchestrů Pennant series a potvrdil tak svou 
evropskou úroveň. Dalším zástupcem naší školy byl na festivalu v Belgii Juventus Kvartet 
ve složení Judita Schillová, Kateřina Netíková, Michaela Málková a Pavel Vostrovský.          
Ve velké konkurenci se kvarteto umístilo na skvělém 2. místě. Orchestr Juventus 
Gradecensis zahrál na závěrečném Benefičním koncertu pro zdravotně postižené v oblasti 
Neerpeltu. 

 

 

KKllaavvíírrnníí  oodddděělleenníí  
V druhém pololetí vrcholila příprava některých žáků klavírního oddělení               

na soutěž v komorní hře a na celostátní přehlídku „Mládí a Bohuslav Martinů.“ Proběhlo 
také několik zajímavých koncertů. 

V krajském kole soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů v Polici 
nad Metují a v komorní hře na dřevěné dechové nástroje v Jičíně reprezentovali naši školu 
tito klavíristé: Markéta Dvořáková (1. cena), Tomáš Macke (2. cena), Pavel Drašnar 
(2. cena), Nelly Hošková (2. cena), Eliška Vrbová (2. cena) a Alžběta Lexová (3. cena). 

Ve dnech 2. a 3. května 2013 se v Poličce konala celostátní soutěžní přehlídka 
„Mládí a Bohuslav Martinů“, které se účastnila i čtveřice klavíristů naší školy – Antonín 
Staša, Veronika Hroudová (uč. H. Juráňová), Nicolas Karnet (uč. E. Včelišová) a Petr Ježek 
(uč. J. Fikarová). Ve velké konkurenci klavíristů z celé republiky získali Antonín Staša        
a Nicolas Karnet stříbrná pásma a Veronika Hroudová a Petr Ježek bronzová pásma. 

9. dubna 2013 klavírní oddělení uspořádalo ve spolupráci s Katedrou slavistiky 
a Hudební katedrou Pedagogické fakulty UHK koncert v Ebenově síni s názvem „Ruská 
hudba.“ Na koncertě zazněly skladby P. I. Čajkovského, S. Rachmaninova, A. Chačaturjana,  
M. Petrenka a ruské lidové písně. Součástí koncertu byl také komentář k jednotlivým 
číslům se zajímavostmi ze života skladatelů, prezentace obrázků a přednes ruské poezie. 

O týden později 16. dubna 2013 se v Ebenově síni konal další koncert klavírního 
oddělení, na kterém se představili naši nejlepší žáci od nejmenších až po zkušené 
klavíristy. Zazněly sólové i čtyřruční skladby. 

Zajímavý koncert s názvem „Učíme se doprovázet“ proběhl 29. května 2013. 
Cílem koncertu bylo učit naše žáky spolupracovat s jinými nástroji nebo zpěvem. Mohli se 
tak představit nejen jako sóloví hráči, ale také jako korepetitoři, což rozšiřuje jejich 
uplatnění     a přináší radost ze společné hry. 
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KKyyttaarroovvéé  oodddděělleenníí  
 Kytarové oddělení má za sebou aktivní druhé pololetí, které zahájilo lednovým 

Koncertem 4 ZUŠ v sále naší školy. Koncertu se zúčastnili spolu s našimi kytaristy také 
žáci kytarových oddělení ZUŠ Střezina, Hradec Králové, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř a ZUŠ 
Třebechovice pod Orebem. 

Během března a května se konaly v sále naší školy kytarové koncerty žáků          
ze třídy pana Kamila Kotka a pana Jiřího Slavíčka. Také u nás vystupovali posluchači 
kytarového oddělení Konzervatoře Pardubice ze třídy pana profesora Petra Saidla. 
Mezi nimi je také absolvent naší školy – Antonín Pevala. Tento posluchačsky úspěšný 
koncert se konal 24. dubna v koncertním sále ZUŠ. 

Dne 24. května proběhl již 13. ročník národní soutěže v komorní hře na kytaru 
Hradecké Guitarreando. Tentokrát soutěžily smíšené soubory různých nástrojů                              
s kytarou v počtu od 2 do 9 členů. Na letošním ročníku naši školu reprezentovaly hned tři 
soubory. Kvarteto (1 violoncello a 3 kytary) a trio (2 flétny a kytara), které vede pan Kamil 
Kotek, a kvinteto (1 flétna a 4 kytary) pod vedením pana Jiřího Slavíčka. Trio ve složení 
Tereza Doležalová, Giulia Cataniová  a Anna Horáková získalo čestné uznání.  

 Kapela Little Company, která vznikla na ZUŠ Habrmanova v letošním školním 
roce, měla své první vystoupení již v prosinci 2012. Nyní má za sebou samostatný koncert 
v sále školy, který se uskutečnil v dubnu. Kapela vystoupila také v královehradeckém 
jazzovém klubu Satchmo, kde zahrála známé jazzové standardy. Oceněna byla zejména 
improvizace jednotlivých členů uskupení. Vystoupení formace, kterou vede pan Jan 
Doležal, mělo obrovský úspěch. Tímto zveme hudbymilovné zájemce a hudební fanoušky 
na další koncert kapely, který se koná v Satchmu 19. června. 

Jazzová formace On Line Session, která vznikla na naší škole a stále školu 
propaguje, vystoupila 23. dubna na společném koncertě v Kostelci nad Orlicí se světově 
proslulým trumpetistou Randy Breckerem. Koncert měl mimořádný ohlas. V pochvalných 
článcích o tomto vystoupení jsou zmíněni také žáci naší školy, kteří v kapele hrají. Jsou to 
kytaristé Ondřej Čepek a Jan Doležal, dále pozounista Lukáš Besuch a flétnistka Tereza 
Doležalová. Uskupení založil na naší ZUŠ pan Jan Doležal v roce 2008. Dnes má kapela     
na svém kontě již 115 koncertů! 

Pro žáky kytarového oddělení jsme naplánovali letní kytarové soustředění        
na 17. - 24. srpna 2013.      

 

 

OOdddděělleenníí  kklláávveessoovvýýcchh  nnáássttrroojjůů  
V letošním roce byly poprvé zařazeny klávesové nástroje do soutěže Základních 

uměleckých škol. Klávesové oddělení zastupovalo školu v krajském kole 10 soutěžících. 
Zpět dovezli čtyři 1. místa (K. Zmítková, A. Hoffmanová, M. Hašková a A. Valenová), 
jedno 2. místo (K. Pudil), čtyři 3. místa (T. Jelínková, K. Jendek, H. Valachová                                   
a J. Hoffman) a jedno čestné uznání (J. Bleha). Gratulujeme! 

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 je to koncert "Na lidovou notu", kde vystoupili 
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žáci O. Kostomlatské, A. Šarmanové a B. Karlíkové, nebo Pohádkové pásmo, se kterým 
žáci P. Buchtové navštívili mateřské školky v Libčanech a v Roudnici.  Do školek si žáci 
připravili plno písniček ze známých Večerníčků a dětských filmů, na něž malí posluchači 
reagovali velmi spontánně. 

Téma trémy a profesionality vystupování bylo i tématem setkání s herečkou 
Klicperova divadla Lenkou Loubalovou. Herečka vystoupila v sále školy plném 
pozorných diváků a rychle si svou bezprostředností získala sympatie posluchačů. 

Podobné téma představila na Hudebních dílnách v Černilově (odloučené 
pracoviště naší ZUŠ) J. Štarhová. Zaměřila je na chování a vystupování žáků při koncertě. 
Získané poznatky mohli všichni uplatnit hned druhý den na Třídním vystoupení v ZŠ 
Černilov. 

Závěr školního roku přináší tradiční závěrečná třídní vystoupení, kde žáci před 
svými rodiči a blízkými předvedli výsledky své celoroční práce. 

Závěr roku ale patří především absolventům. Absolventi oddělení populární 
hudby ze tříd O. Kostomlatské, B. Kovářové a A. Šarmanové se letos rozloučili s naší školou 
programově i hudebně bohatým vystoupením v koncertním sále školy. 

Než začnou prázdniny, klávesisty a žáky oddělení populární hudby (třídy                
O. Kostomlatské a B. Kovářové) ještě čeká Festival sociálních věcí. Zapojí se zde                   
do vystoupení Centra pro zdravotně postižené Daneta HK.   

 

 

OOdddděělleenníí  bbiiccíícchh  nnáássttrroojjůů  
V druhém pololetí naše oddělení pokračuje v přípravě žáků do několika místních 

školních souborů. Jedná se o Big band, kytarový a dechový orchestr a doprovod třídy    
p. uč. Fikarové perkusními nástroji. Spolupráce se naskytla i s oddělením klavírním, kdy 
žákyně Dominika Ludvíková vystoupila na veřejné prezentaci právě tohoto oddělení. 

Rozšířila se třída improvizace, nyní ji navštěvuje 8 žáků. Ti si zde mohou ještě 
zvýšit své povědomí o hře na bicí soupravu a perkusní nástroje (hra na bonga, conga, 
djembe). 

Řada našich absolventů i současných studentů ZUŠ hraje také v různých 
mimoškolních kapelách s nejrůznějším žánrovým zaměřením. Působení těchto kapel 
překračuje region Královéhradeckého kraje. 

Koncem tohoto školního roku, absolvují v našem bicím oddělení 3 žáci, všichni     
ze třídy Aleše Kolaříka. Jejich absolventský koncert se koná v sále ZUŠ Habrmanova       
a je otevřen veřejnosti. 

Pozitivním výhledem do příštího školního roku je příslib nové větší učebny a s tím 
také i pořízení nového vybavení jak rytmickými, tak i melodickými nástroji. Plánované 
rozšíření o prostory ve třetím patře školy umožní vznik tolik očekávaných nových 
rockových kapel, kde budou mít uplatnění i naši mladí bubeníci. 
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PPěěvveecckkéé  oodddděělleenníí    
Během druhého pololetí tohoto školního roku se žáci všech tříd pěveckého 

oddělení velmi úspěšně účastnili pěveckých soutěží: Little star, WCOPA, Roland Pop 
show, Hradecký slavík, Praskačský slavík, Junior Talent, Rozhlasová soutěž českého 
rozhlasu v rámci soutěže Česko zpívá. Nejúspěšnější zpěvačky naší školy v letošních 
soutěžích: Adéla Haviarová a Nikola Svobodová (ze třídy O. Kostomlatské), Veronika 
Hlavsová a Rozálie Vostrovská (ze třídy H. Matyášové). Studentka Nikola Svobodová 
postoupila v rámci WCOPA (Olympiáda v interpretačním umění) do finále                               
v americkém Hollywoodu, kde bude ČR reprezentovat jako jediná spolu                      
s taneční skupinou z Bohumína!  

V tomto pololetí se žáci třídy H. Matyášové zapojili do pěti tematicky zaměřených 
koncertních projektů - "Detektive, pátrej!" (lidové písně), "Klasika nebo klasicismus" 
(vídeňský hudební klasicismus), "Máme rádi zvířata" (zvířata jako inspirace), "Písničky  
z babiččiny krabičky"(populární písničky 60. let 20. st.). Nejmenší děti scénicky a                          
v kostýmech nastudovaly dvě hudební pohádky: "I Karkulka má ráda perníček" v MŠ 
Třebechovice, MŠ Předměřice, MŠ a ZŠ Jana Pavla II.  Na "Festivalu sociálních věcí" 
společně vystoupili žáci ze tříd B. Kovářové, O. Kostomlatské. s dětským souborem 
Daneťáček z centra pro postižené Daneta Hradec Králové.  

Samozřejmostí pro zpěváky se stává spolupráce s klavírním a klávesovým 
oddělením v projektech a na koncertech: "I Karkulka má ráda perníček", "Na lidovou 
notu" a "Učíme se doprovázet" (zpěváci ze tříd H. Matyášové a O. Kostomlatské, 
klavíristé ze tříd O. Domoroslovové, J. Fikarové, H. Juráňové, Z. Petřekové, M. Puklové,                  
E. Šudové, E. Včelišové).    

Naši žáci se i ve druhém pololetí školního roku v pravidelných intervalech 
účastnili interpretačních workshopů a pěveckých i hereckých dílen (Vocalisimo, Povídání 
s herečkou Klicperova divadla Lenkou Loubalovou o vystupování na jevišti, o trémě  a 
hereckém životě), a na konci roku navštívili představení Klicperova divadla "Bylo nás pět" 
spojené s komentovanou prohlídkou divadla.  

Konec školního roku uzavřely absolventské koncerty klasické i populární hudby 
a velmi příjemná příležitost ke společnému muzicírování s rodiči, či prarodiči na 
"Koncertě generací". 

Pro příští školní rok plánujeme další koncerty ve spolupráci s jinými odděleními, 
se školami, s umělci, aktuální tematické projekty, workshopy i interpretační semináře. 
Zpěváci a zpěvačky nevynechají ani pěvecké soutěže. Těšíme se, že v nich uspějí minimálně 
stejně tak dobře jako v letošním školním roce. 

 

 

HHuuddeebbnníí  nnaauukkaa  
„Hudební nauka nemusí být vždycky nuda“ – i takový nadpis by mohlo mít druhé 

pololetí v oddělení Hudební nauky a Hudebních praktik na ZUŠ Habrmanova. Vyučující se   
o tom snažily přesvědčit žáčky již od přípravných oddělení, kde se děti seznamovaly nejen 
s říkadly, tanci a písněmi v hodině nazvané „Český rok – Na svatého Matěje“. V jiné třídě si 
malí muzikanti vyzkoušeli vyrobit svůj „koláč-pizzu“, kterou šikovně proměnili na hravou 
pomůcku pro pochopení délky not (hudební dílna „Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá…“). „Na lidovou 
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notu“, „Tajemství zvukomalby aneb hrajeme a posloucháme", „Lidová říkadla a hry s  nimi“ 
atd. - to všechno byly zajímavé hodiny s nejmladšími. Nezaháleli však ani ti starší – kromě 
pravidelných dílen na téma „Hudba velkých mistrů“ se mohli postupně formou exkurzí 
seznamovat s nástroji, které se v naší škole vyučují (například Exkurze do oddělení bicích 
nástrojů). Dílna pro 5. ročník slibovala již téměř uměleckou činnost „Rozmanitost                  
a tvořivost rozvoje hudebních aktivit“, zato žáci 1. a 2. ročníků se mohli těšit na hravou 
soutěž -„Co se skrývá za klíčem“. Na mnoho podobných zajímavých dílen, exkurzí, soutěží 
atd. se můžete těšit i příští školní rok! 

 

  

VVýýttvvaarrnnýý  oobboorr  
Ve druhém pololetí jsme pokračovali v poznávání a výtvarném zkoumání tématu 

našeho celoročního projektu STŘEDOVĚK. Práce žáků byly představeny na výstavách 
v Regiocentru Krajského úřadu, Knihovně města HK a v galerii vědecké knihovny           
U Přívozu. Na vernisáže jsme přizvali skupinu historického šermu Fortis, která předvedla 
nejen bojové umění, ale také rytířské a panské oděvy, hudbu a tance. Naši učitelé připravili 
k výstavám animační programy pro základní a mateřské školy, v sobotu též pro veřejnost. 
Kromě přehlídky dětských prací jsou výstavy koncipovány jako seznamování s kulturou 
období středověku a představují tak projekt v celé šíři. 

Z přehlídek a soutěží letošního roku byli naši žáci úspěšní všude, kam byly jejich 
práce přihlášeny. Soutěž Světlá budoucnost pro Afriku: deset prací žáků (ze třídy                        
I. Legnerové) vybrala odborná porota mezi stovku nejlepších děl určených                                      
k charitativnímu prodeji. Deset nejlepších autorů z této stovky obdrží cenu poroty. Jedním 
z nich je i náš žák Radim Kunart a jeho  malba "Sloni".  

Soutěž Malujeme po síti – téma Strašidla: mezi tisíci obrázky z České republiky, 
Slovenska, Bulharska, Maďarska, Ruska, Indie, Indonésie a USA porota vybrala malbu žáka 
Eliase El-Rabadiho (ze třídy L. Hypiusové) do třicítky nejlepších, mezi nimiž bude 
veřejnost po síti vybírat vítěze. 

Soutěž ZUŠ Kladno: malba „Kočka“ Lucie Železné (ze třídy L. Hypiusové) byla 
oceněna v desítce nejlepších z celé republiky. 

Na konci roku v soutěži Hradec očima dětí získal Michal Petrenec (ze třídy L. 
Hypiusové) čestné uznání. 

Výtvarný obor tradičně spolupracuje s hudebním a tanečním oddělením školy. 
Jsou to plakáty na vystoupení, diplomy a také rekvizity na závěrečné vystoupení tanečního 
oboru v Klicperově divadle.  

Ve spolupráci se sdružením "Výtvarka při ZUŠ Habrmanova" výtvarný obor opět i 
v tomto pololetí pořádal exkurze. V souladu s celoročním tématem to byly exkurze po 
středověkých památkách Prahy, na hrad Pernštejn, do kláštera Porta Coeli v Předklášteří    
u Tišnova, do Křížové kaple hradu Karlštejn a do Muzea hlavního města Prahy na výstavu   
o středověku. 

Novinkou v tomto pololetí byly sobotní středověké dílny pro žáky i veřejnost. 
S ilustrátorkou Kateřinou Juchelkovou si účastníci vyzkoušeli profesi iluminátorů           
a písařů, a na závěr si troufli dokonce vyrobit zdobenou knižní vazbu. 
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V příštím roce nás čeká velká přehlídka výtvarných oborů ZUŠ, hravější téma 
celoročního projektu a pro veřejnost překvapivé sobotní dílny. 

 

 

TTaanneeččnníí  oobboorr  
Druhé pololetí školního roku jsme zahájili účastí na tanečním workshopu 

choreografa, tanečníka a tanečního pedagoga Davida Strnada působícího také na JAMU        
v Brně. Se svou tradičně pozitivní energií nám předával poznatky tanečních technik Josého 
Limóna, Marthy Graham a Jazzu. 

 Březen byl pro žáky prvního stupně základního studia především ve znamení 
příprav na taneční přehlídku. V dubnu jsme se vydali do Červeného Kostelce na Krajskou 
postupovou přehlídku dětských skupin scénického tance, odkud jsme si přivezli 
diplomy s oceněním poroty. Na této přehlídce vystoupily pod vedením M. Šponiarové 
žákyně 3. ročníku s choreografií „DUHA“, žákyně 2. ročníku s choreografií „OHEŇ“, kterou 
porota ocenila za námět a originalitu. Pod vedením K. Hamáčkové žákyně 7. ročníku         
s choreografiemi „LORD OF THE DANCE“ a „HURÁ! LÉTO!“ vybojovaly ocenění za radost     
z pohybu.  

 Následující první květnový víkend jsme s žáky 2.-7. ročníků základního studia 
vyrazili do přírody na taneční soustředění do Mladočova u Litomyšle. Cílem této 
vydařené akce byl nejen pobyt dětí na čerstvém vzduchu, ale také víkend plný tanečních 
příprav na závěrečné představení.  

V květnu pro své nejmenší žáčky připravila paní učitelka M. Šponiarová speciální 
projektovou hodinu „Jarní rozjímání“ a „Veřejné hodiny“ pro rodiče, děti a nové zájemce 
o studium v tanečním oboru.  

Vyvrcholením školního roku v tanečním oboru je tradičně Závěrečné taneční 
představení tentokrát s názvem KROK ZA KROKEM ŽIVOTEM. Vystoupení proběhne    
16. 6. v 16 hodin v prostorách Klicperova divadla. Žáci tanečního oboru předvedou 
získané dovednosti v tanečních choreografiích zaměřených na vývoj člověka.  

 

DĚKUJEME  

rodičům a přátelům školy 

za přízeň a spolupráci během školního roku  

a přejeme krásné prázdniny! 
 

 

 


