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Základní údaje o škole 
 

 

1.1 Škola  
Název školy Základní umělecká škola, Hradec Králové, 

Habrmanova 130 
Adresa školy Hradec Králové 500 02, Habrmanova 130 
Právní forma příspěvková organizace 
IČO 61 222 356 
Identifikátor 600 089 045 
IZO 061 222 356 
DIČ CZ 61222356 
Poslední změna ve školském rejstříku 1. 9. 2008 - č. j. 25 973/2007-21 
Kapacita školy 1200 žáků 
Vedení školy 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 

Kontakt 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 Statutární město Hradec Králové 
Adresa zřizovatele Československé armády 408, 

502 00 Hradec Králové 
Kontakt tel.:     + 420  495 707 111 

fax:     + 420  495 707 100 
e-mail: posta@mmhk.cz  

 

1.3 Místa poskytovaného vzdělávání  Vyučovaný obor 
Adresa Habrmanova 130, 500 02 Hradec Králové Hudební, výtvarný a taneční obor 
 Školská 380, 503 43, Černilov Hudební obor 

 

1.4 Materiálně - technické podmínky školy 
Učebny, sály 39 učeben, koncertní, orchestrální  a taneční sál 
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 

4 dataprojektory, většina tříd nahrávací zařízení 
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 
výchovně – vzdělávací činnosti ZUŠ, 
spolupráce v oblasti výchovy a vzdělávání, 
materiální podpora činnosti školy 
 

Kontakt:  
Sdružení při ZUŠ  
Habrmanova 130, Hradec Králové 500 02 
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 
Gradecensis na ZUŠ Habrmanova 

Kontakt:  
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 p ři ZUŠ Habrmanova 
Registrace  Min. vnitra 10. 9. 2008  
Podpora činnosti žáků výtvarného oboru 
ZUŠ Habrmanova 

Kontakt:  
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. 
 
 

2.1 Základní údaje o pracovnících školy  
 

Viz Příloha – výkaz V 24-01 
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2.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 

Praxe Úvazek Osobní 
číslo roky dny procent 

Dosažené vzdělání Vyučovaný předmět 

4970 0 303       100       bakalářské klávesy 

4991 23 151 100 
vysoká škola 

pozoun, baryton, zobcová flétna, 
tuba 

4992 21 73 100 vyšší odborné viola, housle, komorní hra 
7522 2 14 54 vysoká škola příčná flétna 
11556 29 183 100 bakalářské housle, smyčcový orchestr 
14933 27 181 100 vyšší odborné bicí, el. Kytara, trubka 
14950 25 45 85 vysoká škola klavír 
15162 22 177 100 vysoká škola hudební nauka 
15620 13 175 30 vyšší odborné baskytara, kontrabas 
17705 31 185 100 vyšší odborné klavír 
18725 16 24 100 vysoká škola kytara 
18908 15 302 100 vysoká škola klavír, PHV 
24050 13 199 43 bakalářské fotografie, animace 
24704 42 231 39 vyšší odborné klarinet, saxofon, zobcová flétna 
27970 18 196 100 vysoká škola elektrické klávesy,klavír 
30325 18 7 100 vysoká škola plošná tvorba 
31680 13 179 13 vysoká škola příčná flétna 
35040 16 304 100 vysoká škola klavír 
36000 12 118 100 střední s mat. kytara 
36050 5 270 56 vysoká škola zpěv, elektrické klávesy 
40125 12 225 100 vyšší odborné bicí nástroje 
40147 21 30 100 vyšší odborné kytara 
44708 19 276 100 vyšší odborné tanec 
48915 34 362 100 vyšší odborné klarinet, lesní roh, trubka 
49510 5 49 61 vyšší odborné. Bicí nástroje 
49736 37 334 100 vyšší odborné fagot, hoboj, zobcová flétna 
50081 22 116 100 vysoká škola zobcová flétna, klarinet, saxofon 
50150 29 283 100 vyšší odborné sólový zpěv 
49740 9 337 56 vyšší odborné sólový zpěv 
60526 42 338 100 vyšší odborné klavír 
60530 1 31 43 střední škola kytara 
60220 9 96 39 vysoká škola příčná flétna 
78543 0 303 57 vyšší odborné housle 
69320 35 180 29 vysoká škola řezbářství 
69734 32 293 57 vysoká škola keramika, plošná tvorba 
70107 12 168 100 bakalářské plošná tvorba 
76306 14 232 100 doktorské kytara 
76515 8 334 14 vysoká škola řezbářství  
77530 24 308 100 vysoká škola plošná tvorba 
78309 42 126 35 vyšší odborné housle, komorní hra 
81051 6 150 100 vysoká škola  elektrické klávesy 
81110 8 145 100 vysoká škola klavír 
83705 5 302 100 vysoká škola současný tanec 

84189 25 86 100 
vyšší odborné 

akordeon, zobcová flétna,  
el. klávesy 
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84311 39 311 100 vyšší odborné klavír 
87908 42 140 100 vysoká škola flétna 
89650 10 245 100 vysoká škola klavír 
96910 8 212 52 vysoká škola violoncello 
96911 0 303 35 vyšší odborné klavír, klarinet 
 
 
 
2.3 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 

6 8 8 10 2 5 2 2 1 5 19 30 

 
 
 
2.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 
1 účetní 1,0 SŠ s mat. 
2 mzdová účetní 1,0 SŠ s mat. 
3 hospodářka 1,0 bakalářské 
4 školník 0,7 vyučen 

 
 
 
 

3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
(DVPP) a ostatních pracovníků školy 
 
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta – 2 pedagogové 
Konzervatoř Pardubice – 1 pedagog 
JAMU Brno – 1 pedagog 
 
Finanční prostředky vynaložené na další vzdělávání (semináře): 
Pedagog. pracovníci – celkem  89 400,- Kč 
Provozní pracovníci – celkem  15 247,- 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. 
 
Markéta Vítková   -  Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec 
Králové, průmyslový design 
Václav Valášek – ČVUT Praha, fakulta architektury 
Ema Doležalová – SUPŠ hudebních nástrojů, obor průmyslový design 
Tereza Kučerová –Ekogymnázium Poděbrady, obor multimediální tvorba 
Lukáš Besuch - Konzervatoř Praha, hra na pozoun 
Petr Čelakovský -   Konzervatoř Praha, hra na housle 
Zuzana Besuchová - Konzervatoř J.Ježka Praha, hra na příčnou flétnu 
Nicol Hřibová – Konzervatoř Brno, hra na příčnou flétnu 

 
5. Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 

 
Ve škole studovalo ve školním roce 2014/2015 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 Marišler 
Sax Gracias - 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 
Flautissimo - pod vedením paní učitelky Evy Hainové 
Baroko - pod vedením pana učitele Tomáše Dvořáčka 
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Činnost jednotlivých oddělení a oborů 
 
Dechové oddělení 
      V počátku školního roku vystupovaly dechové soubory při různých kulturních akcích – 
Královéhradeckých dožínkách, vernisážích a oslavách významných výročí. Těchto vystoupení pro 
veřejnost se účastnily především  Dechový orchestr školy a Tromboneband, soubory Sax Frappé, 
Flautissimo a JH Bigband. 
      Dechový orchestr a Tromboneband zahrály při příležitosti oslav výročí 28. října na 
Masarykově náměstí. Tromboneband zahájil Svatomartinskou oslavu na Velkém náměstí a zahrál 
také fanfáry k příjezdu Matrtina na bílém koni z balkonu Radnice. 
       V adventním čase se opět 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 Kratinohách. Sax Gracias svou premiéru uskutečnil v přednáškovém sále Muzea v Hradci 
Králové při příležitosti zahájení Adventních trhů.  
Předvánoční čas se vyznačoval četnými třídními vystoupeními pro rodiče. Dechový orchestr 
vyjížděl k předvánočním koncertům: do Lhoty pod Libčany a do klubu CC Lucie na Novém 
Hradci. Čertovské trio ( pozouny) vystoupilo na Mikulášském koncertě pro děti. 
     Dlouho připravovanou událostí druhého pololetí byl Koncert ke 40. výročí  vzniku Dechového 
orchestru ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové, který se konal 15.5. 2015 v Malém sále hradeckého 
Aldisu  Dechový orchestr ZUŠ Habrmanova poprvé vystoupil na veřejnosti v listopadu 1975. Od 
této chvíle funguje nepřetržitě již čtyři desítky let, i když jeho repertoár se obměňuje. Zazněly 
mimo jiné úpravy skladeb S. Joplina, Beatles, Vangelis i G. Gerschwina.  Svým vystoupením 
krásný koncert rozzářil také soubor Trombonband. Příjemným momentem bylo setkání bývalých 
členů orchestru s jeho současnými i bývalými dirigenty a se současnými hráči. Pod taktovkou panů 
dirigentů Kužela a  Maršíka si všichni společně zahráli i část z někdejšího repertoáru dnes již 
legendárního královéhradeckého tělesa působícího pod hlavičkou ZUŠ Habrmanova.  
      Dechový orchestr se při této příležitosti také pochlubil novým CD, které pod vedením trojice 
pedagogů – Jana Doležala, Vladimíra Besucha a Miroslava Maceje, vzniklo v únoru 2015 ve 
studiu SOUND ART v Hradci Králové. Všechny skladby ze současného repertoáru orchestru byly 
napsány jako původní aranžmá uměleckým vedoucím Janem Doležalem a vznikly přímo „na míru“ 
právě Dechovému orchestru ZUŠ Habrmanova.   
       V jarních dnech se žáci účastnili několika soutěží; s úspěchy přijížděli jak z Novohradské 
flétny, tak z celostátního kola soutěže základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje.  
       Žáci dechového oddělení  Lukáš Besuch (pozounista ze třídy uč. Mgr.Vladimíra Besucha), 
Zuzana Besuchová  (flétnistka ze třídy uč.Petry Chmelařové) a Tomáš Macke (ze třídy uč. MgA 
Davida Marišlera) skvěle zabodovali v celostátním kole soutěže v sólové hře na dechové nástroje. 
Soutěže v Liberci se ve dnech 21.- 24.5. 2015 zúčastnilo přes 400 dětí z celé  republiky. Zuzana 
Besuchová  získala 3. místo ve hře na příčnou flétnu, Tomáš Macke 2.místo ve hře na klarinet.  
Vynikající 1.místo vybojoval a ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM v oboru hra na pozoun se stal Lukáš 
Besuch, který byl vybrán, aby zahrál i na „Koncertě vítězů“ .Všechny tři soutěžící žáky ze ZUŠ 
Habrmanova bravurně doprovodila Mgr. Henrieta Juráňová, které byla udělena Cena za klavírní 
doprovod. Žesťová porota taktéž ocenila učitele Mgr.Vladimíra Besucha  Cenou za dlouholetou 
úspěšnou pedagogickou činnost.  
      Žáci dechového oddělení  Lukáš Besuch a Martin Jůza se také zapojili do významného 
projektu s prestižním orchestrem světového věhlasu – Českou filharmonií. Celoroční  příprava 
vyvrcholila červnovým koncertem v Rudolfinu, kde pod taktovkou J.Bělohlávka zazněla 
Smetanova Šárka a Dvořákova 8.symfonie. 
      Závěr školního roku se vyznačoval opět četnými třídními vystoupeními. Z mimoškolních 
vystoupení lze jmenovat např. koncerty souborů v prostorách Satchma, Aldisu, AC Klubu či 
v Jiráskových sadech. 
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Smyčcové oddělení 
      Svoji koncertní sezónu v novém školním roce zahájila kapela Electrophonix  v Třebechovicích 
pod Orebem vystoupením pod vedením Dagmar Besuchové. Na tomto festivalu Electrophonix 
vystupoval již potřetí, letos měl ale poprvé tu čest se v soutěžním souboji utkat s několika dalšími 
kapelami z různých koutů republiky. A toto klání pro kapelu dopadlo velmi úspěšně, v celkovém 
pořadí se Electrophonix umístil na krásném 3.místě.Třetí zářijový víkend kapela vystoupila na 
tradičních královéhradeckých Dožínkách, které se již podruhé konaly na parkovišti u koupaliště 
Flošna. Electrophonix vystoupil v Týništi nad Orlicí na akci zvané Loučení s létem.  
      Hudebně – taneční vystoupení pro MŠ Sedmikráska a jejich přátele se konalo v koncertním 
sále ZUŠ Hradec Králové, Habrmanova. Flétny, housle, klavír, trubka, lesní roh, akordeon a kytara 
- to jsou nástroje, na kterých děti slyšely písničky i skladbičky. Prohlídka nástrojů, tradiční koláčky 
a pozvánka na další setkání bylo odměnou všem. 
      Smyčcové orchestry Juventistrings a Juventus Gradecensis 6.11. - 9.11.2014 nacvičovaly 
vánoční repertoár na podzimním soustředění v Orlickém Záhoří. Soustředění se zúčastnilo mnoho 
nových hudebníků, kteří se začlenili do už tak skvělého týmu. Výsledkem byl závěrečný koncert. 
      Folk, pop, či dokonce hard-rock. To vše jste měli možnost slyšet v Country Clubu Lucie na 
Novém Hradci. Electrophonix si totiž na předvánoční „Hudební nadílku“ sezval hned dva hosty. 
Michala Horáka a kapelu Refresh. 
     Tradiční Vánoční koncert orchestru Juventus Gradecensis pod vedením Vladimíry Holubové 
proběhl v Kostele Českobratrské církve evangelické. 
      Houslista ZUŠ Petr Čelakovský výjimečný seminář. Přednesl naprosto odlišné skladby – 
Paganiniho Capriccia, Bachovu Partitu, koncerty Mozarta a Saint –Saense. Úspěšně vykonal 
přijímací zkoušku na pražskou konzervatoř.  
      Electrophonix zahrál na maturitním plese Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína                 
a v Olomouci v rámci akce pořádané Univerzitou Palackého. 
      Juventus Gradecensis se připravoval na soutěž orchestrů v Krkonoších, v penzionu Jeřabina 
Pravidelné zkoušky zpestřily volné chvíle na sněhové nadílce. Výsledkem byl  nacvičený soutěžní 
repertoár, který 25. 2. 2015 zazněl na Soutěžním koncertě v kostele Českobratrské církve 
evangelické. Z našeho okresu  jsme zde mohli slyšet orchestr ZUŠ Střezina Smailing strings 
orchestra  a orchestr ZUŠ Habrmanova Juventus Gradecensis. Oba orchestry úspěšně postoupily do 
dalšího kola soutěže MŠMT ve hře smyčcových orchestrů. 
      V březnu a květnu  proběhly v pražské ZUŠ Na Popelce první zkouška na společný koncert 
České filharmonie a žáků základních uměleckých škol. Jsme potěšeni, že i naše škola má mezi 
účastníky projektu své zástupce. Vynikající a naprosto mimořádnou možnost zahrát si s tímto 
prestižním orchestrem dostali tito žáci ZUŠ Habrmanova: P. Čelakovský – housle M. Málková – 
viol O. Doubek – kontrabas  M. Jůza – lesní roh L. Besuch – pozoun. Celodenní zkouška byla 
náročná i velmi podnětná a pro žáky přínosná v mnoha oblastech - seznámili se s nácvikem 
obtížných skladeb pod taktovkou profesionálního dirigenta, na vlastní kůži zažili „rychlou“ souhru 
s neznámými spoluhráči (orchestr bude složen z žáků základních uměleckých škol z několika krajů 
ČR), od pana dirigenta získali cenné poznatky ohledně tvoření zvukové barvy orchestru, vizuálních 
aspektů hry z pohledu posluchačů a zažili i úžasně motivující přístup za strany vynikajících 
hudebních profesionálů. Koncert se uskutečnil v pražském Rudolfinu 21.6. v rámci projektu České 
filharmonie ke Dni hudby.  

      Smyčcový orchestr Juventus Gradecensis pod vedením Vlaďky Holubové se dne 24.4. 2014 
zúčastnil v Olomouci celostátního kola soutěže základních uměleckých škol ve hře orchestrů. Ve 
velké konkurenci nejlepších těles z celé republiky obsadil skvělé druhé místo. Jako sólista se 
představil trombonista Lukáš Besuch, který obdržel zvláštní ocenění poroty za interpretaci skladby 
Lars - Erika Larsona. Orchestr nespal na vavřínech a již následující týden jel obhajovat prvenství 
na festival do Belgie, kde získal pod vedením  dirigentky Bc.Vladimíry Holubové v prestižní 
mezinárodní soutěži v belgickém Neerpeltu v kategorii smyčcových orchestrů již poněkolikáté 
opět první místo. Soutěž v orchestrální hře je organizována pro žákovské a mládežnické orchestry 
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z celéhosvěta vždy jednou za dva roky. Letošní soutěžní klání probíhalo v Neerpeltu od 30.4. do 
2.5. u příležitosti 63. ročníku Evropského mezinárodního hudebního festivalu mládeže za účasti 83 
hudebních těles z 23 zemí z celého světa. V této silné konkurenci mladí hradečtí hudebníci nejen 
obhájili svou již z minulých ročníků jednoznačnou pozici favoritů, ale dokonce získali prestižní 
1.cenu „cum laude“. Tomu odpovídá i hodnocení odborné poroty, jejíž předseda Ludo Claesen 
vyjádřil uznání orchestru slovy: „Interpretace Andante z Janáčkovy Suity pro orchestr byl zde 
jeden z nejpůsobivějších výkonů.“ Orchestr si získal také přízeň posluchačů, což dokazuje mimo 
jiné i uznání v podobě standing ovation, jehož se orchestru Juventus Gradecensis dostalo při 
soutěžním vystoupení v neerpeltské katedrále. 

     V divadle Drak obdržela na slavnostním večeru cenu Talent Královéhradecké kultury 2014 
skvělá mladá houslistka z naší školy Judita Schillová.  

      Vyvrcholením úspěšné činnosti smyčcového oddělení byl 28. orchestrální večer, který proběhl 
27. května v sále Filharmonie Hradec Králové. Vystoupení orchestru Juventistrings a orchestru 
Juventus Gradecensis, Pilařova kvarteta i kapel Electrophonix a Electroband se setkala s velkým 
ohlasem. Také host večera, žesťový soubor Tromboneband, potěšil posluchače širokou škálou 
skladeb. Večer byl hudebně pestrý, dramaturgie výborná a výkony, jako vždy, (téměř) 
profesionální. 

Kytarové oddělení 
 

Během tohoto školního roku se uskutečnilo v sále ZUŠ 15 „kytarových dílen“ z toho dvě dílny 
„orchestrální“. Na nich měli žáci možnost vystoupit s nacvičenými skladbami před svými kolegy 
 a jejich učiteli. Na „orchestrálních“ dílnách si Přípravný orchestr a Malý orchestr vzájemně zahráli 
svůj repertoár připravovaný na prosincový a červnový koncert kytarového oddělení. 
      Během obou pololetí se konali tři kytarové koncerty žáků ze třídy Kamila Kotka a Jiřího 
Slavíčka. 
      V prosinci se konal v Kostele Českobratrské církve evangelické Vánoční koncert kytarového 
oddělení. Na koncertě vystoupili žáci se sólovými skladbami, v komorním souboru a kytarových 
orchestrech. Tradiční akce kytarového oddělení byla příjemným zpestřením doby adventní.  
      V rytířském sále zámku v Pardubicích se konal 22. dubna Koncert kytarových orchestrů, na 
kterém se představil publiku Kytarový orchestr ZUŠ Habrmanova s nově nastudovanými 
skladbami. Orchestr řídí pan Kamil Kotek. 
      Kytarový kvartet ZUŠ Habrmanova pod vedením pana Kamila Kotka se zúčastnil národní 
soutěže v komorní hře na kytaru Hradecké Guitarreando. Kvartet rovněž zahrál na Slavnostním 
vyřazení absolventů Vyšší odborné školy zdravotnické v Hradci Králové, které se konalo 5.a 12. 
června, a zpestřil tím tak jmenovanou akci. 
      Kapela Little Company, kterou vede Jan Doležal, vystoupila na čtyřech koncertech – dvakrát  
v  královehradeckém jazzovém klubu Satchmo, ve Slatiňanech a v sále naší školy. 
     V rámci absolventského koncertu se v sále naší školy představila veřejnosti rocková kapela 
SKUPINTER 2 jejímž vedoucím je pan Iraklis Karasaridis. 

 
Na tradičním koncertu kytarového oddělení, který se konal 4. června ve Sboru kněze Ambrože, 

vystoupil vedle všech tří oddělení Kytarového orchestru ZUŠ Habrmanova také nejlepší žáci 
našeho oddělení se sólovými skladbami. 
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Taneční obor 
 
      První listopadový týden zahájilo taneční oddělení účastí  na hudebně tanečním programu pro 
MŠ Sedmikráska „Přijela k nám písnička“ organizované paní učitelkou J. Steinerovou (smyčcové 
oddělení). Na tomto velmi vydařeném projektu se představily žákyně 4. ročníku s choreografií 
lidového tance „Kalamajka mik mik mik“. Pod vedením paní učitelky M. Šponiarové proběhly ve 
dnech 6. a 7.11. 2014 speciální projektové hodiny pro žáky 2. ročníku přípravného studia 
„Halloweenské tancování“. 
     Dále proběhly v tanečním sále „Veřejné hodiny pro rodiče a děti žáků tanečního oboru“, na 
kterých měli rodiče možnost shlédnout nejen práci paní učitelek, ale také zkonzultovat jejich 
dosavadní vzdělávání  a seznámit se s důležitými informacemi a akcemi, které taneční obor 
připravuje.  
      J. Krepindlová uspořádala pro své nejmenší žáky speciální improvizační projektovou hodinu 
„Čertovské rejdění“. Žáci 1. ročníku přípravného studia tak měli možnost vyprávět příběh, 
obléknout do kostýmů slavné trojice, naučit se básničku a improvizační formou si zatančit jako 
andělé, čerti a Mikuláš. 
      V prosinci proběhly předvánoční přehlídky choreografií žáků. Během dvou večerů měli rodiče 
možnost shlédnout tvorbu žákyň vyšších ročníků.  
      V březnu se v  Novém Bydžově uskutečnilo okresní kolo soutěžní přehlídky žáků tanečních 
oborů ZUŠ. Během dne se na scéně divadla A. Jiráska představila velká řada choreografií, z nichž 
do krajského kola postoupily dvě choreografie. Z první kategorie postoupily žákyně 2. ročníku 
s choreografií „Čím vším šátek může být?“ a z třetí kategorie choreografie „V srdci“, ve které se 
představily žákyně 6. ročníku. V krajském kole, které se uskutečnilo dne 19.3.2015 v Jičíně si 
choreografie „Čím vším šátek může být?“ přivezla ocenění poroty „Za práci s rekvizitou“. 
      V dubnu proběhly jarní projektové hodiny „Jarní brána otevřená“ a „Zajíček v své jamce“, 
které si pro své nejmenší žákyně přípravného studia připravily paní učitelky. Novinkou letošního 
školního roku tanečního oboru byla akce „Otevíráme dveře veřejnosti“ neboli dny otevřených 
dveří určená především novým zájemcům o taneční obor. Rodiče i se svými dětmi tak měli 
možnost shlédnout nejen samotné prostory tanečního oboru, ale také nahlédnout do výuky. 
      V květnu  proběhlo víkendové taneční soustředění do RZ Mladočov u Litomyšle a „Veřejné 
hodiny“, na kterých měli rodiče možnost poprvé shlédnout nové choreografie.  
 
      Poslední velkou událostí školního roku tanečního oboru bylo velmi úspěšné závěrečné taneční 
představení  „Čtvero ročních dob“ v Klicperově divadle. 
 
 
Výtvarný obor 
 

Výtvarný obor pracoval, stejně jako v minulých letech, na celooborovém projektu, tentokrát 
na téma „Život ve městě“. Ve své činnosti pokračují studijní zaměření Řezbářství, Výtvarná tvorba 
a Fotografie a animace.  

První týdny školního roku byly věnovány tvorbě šablon na akci Graffiti v podchodu. Žáci si 
vyzkoušeli street –art v podchodu v ulici Karla IV. 

Výstav bylo v tomto školním roce několik. Na začátku adventního období byla zahájena 
tradiční Zimní výstava v kostele Sboru kněze Ambrože, která trvala až do konce ledna 2014.  

V prosinci oživily obrazy našich žáků na téma “ Naše město“ interiér jídelny Bazalka. Od 
poloviny února do poloviny dubna se návštěvníci restaurace Primátorka mohli potěšit obrazy naší 
„Jarní výstavy“. Restaurace Dobromysl hostila výstavu „Jaké je to asi v lochu?“ v měsíci březnu. 
Výstava byla pro velký úspěch prodloužena do konce dubna. V březnu výtvarný obor zahájil 
výstavu “O městě a lidech“ v galerii Automat Studijní a vědecké knihovny. V měsíci dubnu zavítal 
výtvarný obor do haly Regiocentra a v jídelně Bazalka mohli návštěvníci spatřit ,výstavu s názvem 
„Hradecké detaily“. Výstava „Okolo Hradce“ se konala v květnu v Okresní knihovně v Hradci 
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Králové. Největší závěrečná výstava „Život ve městě“ v galerii U Přívozu Studijní a vědecké 
knihovny Hradec Králové představila výsledky celoročního výtvarného projektu v červnu.  
Výtvarný obor v prosinci uspořádal Setkání s architekty města, na kterém žáci diskutovali 
s architekty z odboru hlavního architekta magistrátu města Hradce Králové hlavně o realizovaných, 
zamýšlených i zavržených projektech obnovy jednotlivých částí našeho města. 
     V únoru skupina žáků výtvarného oboru navštívila depozitář archeologického oddělení Muzea 
východních Čech v Gayerových kasárnách, kde se zúčastnila lekce vědecké kresby.  
Škola ve spolupráci se spolkem Výtvarka při ZUŠ Habrmanova uspořádala pro výtvarný obor 
několik „Cest za uměním“. V listopadu žáci podnikli Cestu za uměním do Prahy do Veletržního 
paláce. Při komentované prohlídce výstavy dvaceti velkoformátových obrazů Slovanské epopeje 
Alfonse Muchy nahlédli do historie slovanských národů. Seznámili se s nejdůležitějšími 
uměleckými směry českého výtvarného umění 20. století a díly jejich významných představitelů ve 
stálé expozici.  Akce se uskutečnila s podporou města Hradce Králové. V dubnu vyjeli žáci  na 
další Cestu za uměním. V Domě U Kamenného zvonu si prohlédli výstavu „Vidět svět jinak“ 
Dalibora Chatrného a výstavu prací významných českých grafiků pod názvem “Laureáti Ceny 
Vladimíra Boudníka 1994–2014“ v Colloredo-Mansfeldském paláci. Na třetí Cestě za uměním do 
Chrudimi se nejmladší žáci výtvarného oboru vypravili do Muzea loutkářských kultur za loutkami 
z celého světa.  
 
      Naši žáci úspěšně reprezentovali školu ve výtvarných soutěžích. V prosinci žáci oboru 
Fotografie a animace získali jedno z pěti ocenění ve výtvarné soutěži vyhlášené IMPULSEM na 
téma Senior v naší společnosti.  
      Ve výtvarné soutěži pořádané Muzeem východních Čech pod názvem Andělské zvonění 
získala žákyně výtvarného oboru Johana Valterová první cenu v kategorii mladšího školního věku.          
Ve 13. ročníku Mezinárodní literárně historické a výtvarné soutěži pro děti a mládež "Komenský  
a My" vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR získala 1. místo Kateřina 
Tejklová (kategorie 6 – 9 let) a za další 4 práce obdržela naše škola čestné uznání. Jsou to malby 
Michaely Půlpánové, Kateřiny Vernerové, Moniky Zvárové a Jakuba Kellnera. V soutěži Salon 
královských věnných měst, která se tentokrát konala v Novém Bydžově, byla oceněna za své 
kresby 2. místem Andrea Prouzová.                                              
 
Klavírní odd ělení  
 

V první polovině školního roku 2014/2015 v klavírním oddělení proběhlo několik akcí. 
První z nich byl výchovný koncert pro mateřské školy, který se konal 16. října 2014. Skladby 
z Alba pro mládež P. I. Čajkovského byly propojeny poutavou a napínavou pohádkou a doplněny 
ilustracemi, které vytvořily děti z výtvarného oboru naší školy.  
23. října 2014 zavítali klavíristé na exkurzi do firmy Petrof. Ta slavila již 150. výročí od svého 
založení a je jednou z nejvýznamnějších výrobců pian v Evropě. Komentovaná prohlídka 
výrobních hal vedla od výběru dřeva na ozvučné skříně, kovové rámy pro struny až po 
kladívkovou mechaniku a celkovou povrchovou úpravu nástrojů, např. v barokním stylu či 
moderním designu.  Někteří z žáků si mohli vyzkoušet hru na exkluzivní koncertní křídlo.       
V muzeu se dozvěděli něco z historie firmy a prohlédli si zajímavé historické klavíry a harmonia. 
20. ledna 2015 již tradičně proběhl Koncert nejmenších klavíristů, kde se představily děti od 
přípravných oddělení po druhé ročníky. 
      Ve druhé části školního roku se několik žáků klavírního oddělení připravovalo na celostátní 
soutěž „Mládí a Bohuslav Martinů“, která se konala 5. – 7. května 2015 v Poličce. Ve velké 
konkurenci ostatních dětí si přivezli tato skvělá ocenění: Šárka Fialová – stříbrné pásmo, Kateřina 
Pavlisová – zlaté pásmo (uč. H. Juráňová), Michaela Pěničková – stříbrné pásmo, Marek Ulrich – 
zlaté pásmo (uč. E. Mužíková), David Michael Novotný – stříbrné pásmo (J. Fikarová).  
Starší klavíristé se představili na koncertě „Učíme se doprovázet“ 28. května 2015, na kterém 
předvedli, jak se zlepšují ve spolupráci s jinými nástroji nebo zpěvem jako korepetitoři. 
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      V polovině června naši školu reprezentovali Antonín Staša a Nicolas Karnet na prestižní 
soutěži Prague junior note, odkud si odnesli mnoho zážitků a motivace do dalšího cvičení na 
klavír. 
 
Populární zpěv 
 
      Máme za sebou školní rok 2014/2015 a nám nezbývá nic jiného, než bilancovat. Toto období 
se neslo především ve znamení příprav představení Červená Karkulka z dílny Zdeňka Svěráka  
a Jaroslava Uhlíře, společného projektu oddělení populárního zpěvu, klávesového a výtvarného. Za 
konečným výsledkem stojí nejen práce pedagogů, ale především zaujetí našich žáků a neocenitelná 
podpora rodičů. Před tím, než jsme naše dílo představili rodičům a přátelům ZUŠ, proběhla 
dopolední představení pro mateřské školy a diagnostický ústav. S koncertní verzí jsme pak školu 
reprezentovali na Festivalu sociálních služeb 19. června. Báječné ohlasy, s jakými jsme se setkali, 
nás velmi potěšily a zároveň dodaly novou energii pro následující školní rok. Během září nás 
čekají reprízy Červené Karkulky na festivalu Jičín – město pohádky a v plánu jsou i další 
představení přímo v mateřských školách.  
     Letošní rok byl významným i pro dvě naše žačky: Kamilu Bednárkovou, která absolvovala I. 
cyklus studia a Kateřinu Krej čovou, která má za sebou již 11 let studia na naší škole, respektive 
II. cyklus. Obě nás na absolventském koncertu přesvědčily, že se ve světě populární hudby 
rozhodně neztratí. 
      Mezi důležité aktivity našeho oddělení patřila vystoupení na interních koncertech, ale také 
pravidelná účast na pěveckých soutěžích, kde letos Adéla Haviárová dosáhla hned tří skvělých 
výsledků – soutěž  Interbrilliant voice 2014 - cena za nejlépe zazpívanou muzikálovou píseň, 
Hvězdy nad Ještědem - 2. místo napříč kategoriemi a 1. místo na soutěži Skutečský slavík.  
      Za zmínku rozhodně stojí i vystoupení na charitativní akci Den pro Vanesku. Akce na 
podporu tříleté holčičky z Chlumce nad Cidlinou trpící nemocí motýlích křídel. Ve spolupráci 
s dechovým oddělením jsme vytvořili hodinový kulturní program, který byl příjemným zpestřením 
celého dne. Žákyně Kamila Bednárková, Adéla Haviárová, Tereza Kaštánková, Kateřina Krejčová  
a Tereza Krejčová předvedly výkony, na které může být škola právem hrdá, o čemž svědčí i skvělé 
ohlasy. Za celou školou školu jim tímto upřímně děkujeme! 

 
Klávesové oddělení 
       
      Učitelé klávesového oddělení umožnili žákům ve školním roce 2014/15 předvést své hráčské 
umění před veřejností nejen na mnoha koncertech v Koncertním sále ZUŠ Habrmanova, ale také 
v půlročním projektu s názvem „Červená Karkulka aneb z  pohádky do pohádky“ 
      Úvodní koncert, který se konal minulý rok v říjnu s názvem „Podzimní koncert klávesového 
oddělení“ zahájil letošní koncertní vystoupení našich nejmenších,ale i zkušenějších hráčů. Na 
koncertě vystoupili žáci A. Šarmanové, B. Kovářové, J. Štarhové a Karolíny Beranové. Ve stejném 
duchu se konal i „Vánoční a Velikonoční koncert“, který byl uspořádán pro rodiče v Koncertním 
sále ZUŠ v prosinci a na počátku dubna.   
      Klávesové oddělení se v tomto roce také kromě koncertů zúčastnilo klávesové soutěže 
v Poličce, která se konala 6. 5. 2015. Žáci ze třídy Mgr. Adéla Šarmanové DiS. (K.Zmítková, 
A.Valenová a M.Hašková) přivezli dvě druhá místa a jedno třetí.  Krom cen si žákyně dovezli 
domů také plno zážitků z rodného města Bohuslava Martinů. 
     K závěru roku uspořádalo klávesové oddělení společně s pěveckou třídou p.uč. Petra Macháčka 
velký projekt, hudebně – divadelní představení o Červené Karkulce.  
Toto představení odehrálo před 3 mateřskými školami v dopoledním čase a odpoledne si  
ve „dvojáku“ Karkulku ještě zopakovali před rodiči a kamarády. O měsíc později s tímto 
představením vystoupili v rámci spolupráce na Festivalu sociálních věcí v Hradci Králové  
a na pomyslnou stage si pozvali i posilu v podobě pacientů z Centra pro zdravotně postižené 
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Daneta, kteří svým zpěvem vypomohli našim malým zpěvákům. Představení Červená Karkulka 
žáci klávesového oddělení zopakují ještě na začátku září na festivalu Jičín – město pohádek.  
     Úplný závěr roku patřil především našim absolventům. Absolventi oddělení populární hudby ze 
tříd B. Kovářové, A. Šarmanové, J.Štarhové a K.Beranové se rozloučili s naší školou programově 
 i hudebně bohatým vystoupením v rámci akcí a koncertů ZUŠ Habrmanova. 
      Poslední týden uspořádalo klávesové oddělení „Závěrečný táborák“ pro rodiče a děti, na 
kterém se pomyslně rozloučilo se školním rokem a žáci tak mohli přivítat prázdninovou atmosféru 
a zasloužené volno. 
     Z akordeonového oddělení: 1.4.2015 akordeonista Matouš Tůma získal 1. místo v soutěži 
Novohradecký talent. 11. 6. 2015 proběhlo třídní vystoupení žáků v Černilově. 
 
Pěvecké oddělení 
       
      Uplynulý školní rok patří  pro zpěváky klasické techniky k těm náročností nejbohatším. Sbírali 
jsme zkušenosti a úspěchy na Masterclass, koncertech i pěveckých soutěžích, byl to rok tříbení 
kvality, uměleckého hledání a konfrontace.  
      „Písňové soutěže Bohuslava Martinů“  17.– 19. 10. 2014 v Praze se zúčastnily žákyně 
Viktorie Dominová a Johana Chvátilová v nejmladší kategorii, Lenka Zoubelová v kategorii vyšší 
získala Čestné uznání poroty a také Klára Benešová ve druhém výběrovém kole soutěže  
kategorie do 19 let za svůj výkon obdržela Čestné uznání.         
      Důležitou zkušenost si přivezla z 1. ročníku soutěže „Operní naděje“ Hana Sotonová. Soutěž 
je vyhlašována pro studenty amatéry i budoucí profesionály společně ve věkové kategorii od 16 do 
20 let z České a Slovenské republiky. Soutěž je součástí mezinárodní soutěže Antonína Dvořáka 
v Karlových Varech a proběhla 14. 11. 2014.   
      Rok 2015 byl rokem „Národní soutěže ZUŠ ve zpěvu sólovém a komorním“, vyhlašovanou 
MŠMT ČR. Je to nejplošnější soutěž v ČR na úrovni ZUŠ. 
Vyžaduje dlouhodobou přípravu a nejlepší výkony účastníků ústředního finálového kola se 
kvalitativně přibližují uměleckému  standardu studentů konzervatoří. 
      Soutěž ZUŠ jsme zahájili školním kolem 3. února 2015, kde napříč kategoriemi vystoupilo 19 
sólistů a 3 komorní dua.  
      Do okresního kola naše škola vyslala 11 sólistů a 2 pěvecká dua (obdrželi jsme pět 1. míst - 
Karolína Zedníčková, Vojtěch Kloud, Klára Benešová, Radomír Žemlička a pěvecké duo 
Klára Benešová a Hana Sotonová (všichni ze třídy H. Matyášové),  dále čtyři 2. Místa – Adéla 
Růžičková, Markéta Tomášová, Hana Sotonová(třída H. Matyášové) a Kristýna 
Dostálová(třída B. Kovářové) a čtyři 3. Místa (A. Kadlecová, A. Lexová, Lenka Boubelová, 
komorní duo – L. Zoubelová, M. Tomášová (třída H. Matyášové).   
      Do soutěže krajského kola postoupili sólisté V. Kloud a R. Žemlička a pěvecké duo K. 
Benešová, H. Sotonová. V této soutěži skutečně naši žáci zasvítili, všichni získali 1. místa!  Do 
finálového ústředního kola  v  Turnově 17.- 19. dubna bylo vysláno pěvecké duo a sólista. 
V ústředním kole soutěže získalo Pěvecké duo  III. ktg  Klára Benešová a Hana Sotonová 
získalo celkové 2. místo ve své kategorii v ČR. Sólista Radomír Žemlička získal celkové 3. 
místo ve své kategorii v ČR (oba vyučuje Helena Matyášová, korepetuje Oksana Domoroslova). 
„Mezinárodní Duškovy soutěže ve zpěvu“  25. dubna 2015, která se koná na  HAMU Praha se 
zúčastnila Markéta Tomášová - 3. místo, svým výkonem se zařadila na slavnostní Koncert 
vítězů na Bertramce, který 6. června zaznamenal  Český rozhlas Vltava a bude se vysílat v září 
2015!  
       Renesanční a barokní interpretaci se naši studenti naslouchali na „Masterclass Art of Song“ 
u paní Evelyn Tubb na interpretačních kurzech, které pořádala Konzervatoř Brno v listopadu 2014.  
Malé hudební dílny, které jsou součástí hudebního festivalu „Dvořákův Turnov a Sychrov“, se 
naše žákyně zúčastnily 17.- 21. 6. 2015 pod vedením paní Anny Hlavenkové.  
      Koncerty na půdě ZUŠ: 6. 11. „Přijela k nám písnička“  pro děti z MŠ Sedmikráska, 4.12. 
2014 třídní „Koncert pro Barborku“, koncert klavíristů „Doprovázíme“(28. 5.2015), „Koncert 
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generací“ (17. 6. 2015), pravidelně jsme se zúčastnili  „Koncertů žáků ZUŠ“,  27.1. a 17.2. 2015 
se konaly „I. a II. P ředsoutěžní  koncerty“ , 26. 5. a 9. 6. 2015 Absolventské koncerty studentek  
studia I. (Marie Šromová a Lenka Zoubelová) a II. stupně(Giulia Cataniová a Eliška Kučerová).  
      Letošní bohatá sezóna vyvrcholila koncertem v Knihovně města Hradce Králové 13.dubna 
2015 pod názvem „Píseň v proměnách času“, kde vystoupili ocenění účastníci letošních soutěží.  
 
      Všem zpěvákům děkujeme za jejich krásný přístup a výkony, rodičům za vzornou podporu. 

 
 

Bicí oddělení 
 
Žáci se ve školním roce 2014 / 2015 zúčastnili soutěže ve hře na bicí nástroje, kde získali 

řadu ocenění jak v jednotlivcích, tak souborech. Mezi největší úspěchy patří dvě 1. místa 
v krajském kole soutěže, které se uskutečnilo dne 31. 3. 2015 v Polici nad Metují.  

 
VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA BICÍCH NÁSTROJ Ů: 
� 1. místo: Matouš Kašpar, bubenický soubor „Five Sticks“ 
� 2. místo: Matyáš Zackl, Vojtěch Oupický, Jáchym Brodský 
� 3. místo: Michal Skaunic 
(vše žáci ze třídy p. uč. Aleše Kolaříka) 

 
 
Hudební praktika 
 
       Během  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 poznávat další zajímavosti z oblasti 
hudebního života i během účasti na koncertech FHK. 
       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. 
 
 
Celkové počty koncertů, vystoupení, výstav, dílen 
 

hudební obor 133 koncertů 

taneční obor 5 vystoupení 

výtvarný obor 16 výstav 

HO, VO, TO 72 dílen 

 
 
 
 
 
 



 16 

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. 

 
 

Výsledky soutěží ZUŠ ve školním roce 2014/2015 
 
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje - Jičín 
Besuch Lukáš   1. místo s postupem+diplom za mimořádný výkon             V. Besuch 
Besuchová Zuzana  1. místo s postupem+diplom za mimořádný interpretační výkon 
                                                                                                                            P. Chmelařová  
Dohodilová Nelly  2. místo                                                                                 E. Hainová 
Drahoňovská Anna  2.místo                                                  N. Tyčová 
Krejčí Martin     1. místo P náhradník                                                D. Marišler 
Křížová Sarah   1. místo                                                 E. Hainová 
Liška Patrik   1. místo                                                   V. Besuch 
Macke Tomáš                         1. místo s postupem                                                           D. Marišler 
Mádlová Nikola  2. místo                                                             D. Marišler 
Meclová Marie  1. místo s postupem                                                 M. Pitrová 
Neuwirthová Bronja  1. místo                                                 E. Hainová 
Neuwirthová Saša  1. místo                                                 E. Hainová 
Nosková Pavlína  1. místo s postupem                                                E. Hainová 
Pavlíčková Klára  2.místo                                                             N. Tyčová 
Škoda Štěpán              2. místo                                                             D. Marišler 
Štaier David                           1. místo s postupem                                                           D. Marišler 
Vodičková Barbora  3. místo                                                               N. Tyčová 
 



 17 

 
 
 
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve zpěvu 
Benešová Klára                                        1. místo s postupem                                       H. Matyášová 
Duo Benešová K. a Sotonová H.          1. místo s postupem                                H. Matyášová 
Vojtěch Kloud         1. místo s postupem                               H. Matyášová                        
Zedníčková Karolína                               1. místo s postupem                                       H. Matyášová 
Žemlička Radomír                                   1. místo s postupem                                       H. Matyášová 
Dostálová Kristýna                                  2. místo                                                          H. Matyášová 
Tomášová Markéta                             2. místo                                                  H. Matyášová                                  
Sotonová Hana                                         2. místo                                                          H. Matyášová 
Růžičková Adéla                                      2. místo                                                          H. Matyášová 
Kadlecová Amálie                                    3. místo                                                         H. Matyášová 
Lexová Alžběta                                        3. místo                                                          H. Matyášová 
Zoubelová Lenka                                      3. místo                                                         H. Matyášová 
Duo Zoubelová L. a Tomášová M.           3. místo                                                         H. Matyášová 
 
Okresní kolo soutěže ZUŠ v tanci – Nový Bydžov 
Žáci I. stupně (2. ročník, 3. ročník, 5 ročník)                  postup                                   M. Šponiarová 
 
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje 
Besuchová Zuzana                      1. místo                                           P. Chmelařová 
Meclová Marie                      1. místo                                           M. Pitrová 
 
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve zpěvu 
Duo Benešová Klára+Sotonová Hana       1. místo s postupem                               H. Matyášová 
Kloud Vojtěch                      1. místo s postupem         H. Matyášová 
Žemlička Radomír                      1. místo s postupem                    H. Matyášová 
 
Domoroslova Oksana                                  ocenění za korepetice 
 
 
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře smyčcových souborů a orchestrů - Vrchlabí 
Besuch Lukáš     zvláštní cena za mimořádný interpretační výkon             V. Besuch 
Juventistrings                           1. místo                                                                          D. Besuchová 
Juventus Gradecensis               1. místo s postupem                                                        V. Holubová 
 
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na bicí nástroje v Polici nad Metují 
Brodský Jáchym                   2.místo                                                     A. Kolařík  
Soubor Five Sticks                                  1.místo                                                     A. Kolařík  
Kašpar Matouš                   1.místo                                                     A. Kolařík  
Oupický Vojtěch                   2.místo                                                     A. Kolařík  
Zakl Matyáš                        2.místo                                                     A. Kolařík  
Skaunic Michal                                    3. místo                                                                   A. Kolařík 
 
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ v tanci – Jičín 
Žáci 2.ročníku           choreografie „Čím vším šátek může být“     postup                   M. Šponiarová 
Žáci 6.ročníku            choreografie „V Srdci“                                 postup                  M. Šponiarová   
Choreografie „Čím vším šátek může být“               Diplom – Ocenění za práci s rekvizitou 
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Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje konané v ZUŠ Liberec 
Besuch Lukáš                                           1. místo                                                               V. Besuch 
Besuchová Zuzana                                   3. místo                                                         P. Chmelařová 
Macke Tomáš                                     2. místo                             D. Marišler 
Besuch Vladimír                                      cena poroty za dlouholetou úspěšnou pedagogickou práci 
Mgr. Henrieta Juráková                           cena za klavírní doprovod 
 
Ústřední kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu v Turnově 
Duo Benešová Klára+Sotonová Hana       2. místo                                                        H. Matyášová 
Žemlička Radomír                                     3. místo                                                        H. Matyášová 
 
Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře orchestrů – Olomouc 
Juventus Gradecensis                                 2. cena                                                           V. Holubová 
Besuch Lukáš                                             zvláštní ocenění za mimořádný sólový výkon ve skladbě 
 
Celostátní soutěžní přehlídka "Mládí a B. Martin ů" D ům Kultury v Poli čce – 7. ročník 
Pavlisová Kateřina                      zlato                         H. Juráňová 
Pecharová Andrea Nela                             zlato                        J. Steinerová 
Ulrich Marek                        zlato                        E. Mužíková 
Fialová Šárka                                             stříbro                                               H. Juráňová 
Novotný David Michael                            stříbro                           J. Fikarová 
Hašková Markéta                      stříbro                      A. Šarmanová 
Zmítková Kateřina                      stříbro                      A. Šarmanová 
Pěničková Michaela                      stříbro                        E. Mužíková 
Valentová Adéla                      bronz                      A. Šarmanová   
Kocman Daniel                                          diplom za účast               J. Fikarová 
 
Krajská soutěž "Skutečský Slavík" konané ve Skutči 
Haviárová Adéla                  1.místo s postupem                       P. Macháček 
 
Mezinárodní soutěž ve hře na příčnou a zobcovou flétnu „Novohradská flétna“ – Nové 
Hrady 
Meclová Marie                                       2. místo                                                                 M. Pitrová 
Neuwirthová Bronja                  3. místo                                     E. Hainová 
Neuwirthová Saša                  3. místo                                     E. Hainová 
Jelínková Lucie                                      3. místo                                                                E. Hainová  
Křížová Sarah                                        3. místo                                                                 E. Hainová 
 
Mezinárodní přehlídka dechových orchestrů – Grimma, Německo                      
Little Company                                                                                                                     J. Doležal 
Tromboneband                                                                                                                     V. Besuch 
 
Cena TALENT KRÁLOVÉHRADECKÉ KULTURY 2014 
Judita Schillová - housle           za vynikající úspěchy v soutěžích v r. 2014                  V. Holubová 
 
MEZINÁRODNÍ DUŠKOVA SOUT ĚŽ VE ZPĚVU 2015 – Praha 
Tomášová Markéta                     3. místo  + koncert vítězů  Bertramka                          V. Holubová 
 
Novohradecký talent – ZŠ Nový Hradec 
Tůma Matouš  - akordeon                       1. místo                                                               J. Štarhová 
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Výtvarná soutěž – „Vynálezy budoucnosti“ – Technologická agentura ČR 

Markéta Koňaříková                          3. místo                                                                  I. Legnerová 

Maria Vasilyeva                                 2. místo                                                                  I. Legnerová 

 Výtvarná soutěž – „Andělské zvonění“ – Muzeum východních Čech 

Johana Valterová                                    1. místo                                                            I. Legnerová  

Výtvarná soutěž – „16. salon královských věnných měst“  

Andrea Prouzová                                     2. místo                                                           I. Legnerová 

Soutěž Senior v naší společnosti (IMPULS) 

Žáci z oboru Fotografie a animace           ocenění                                                      L. Haismanová 

Výtvarná soutěž – „Komenský a my“ 

Kateřina Tejklová                                 1. místo                                                              M. Řeháková 

Michaela Půlpánová                              čestné uznání                                                     M. Řeháková 

Kateřina Vernerová                              čestné uznání                                                      M. Řeháková 

Monika Zvárová                                   čestné uznání                                                      M. Řeháková 

Jakub Kellner                                        čestné uznání                                                     M. Řeháková 

 

7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené  Českou 
školní inspekcí  
 
      Ve školním roce 2014/2015 školu nenavštívila Česká školní inspekce.  
 
 

8. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 
  
      Škola nebyla ve školním roce 2014/2015 zapojena v žádném rozvojovém nebo mezinárodním 
programu. 
 
 

9. 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. 
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10. 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. 
 
 
 

11. 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. 
 
 
 

12. 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. 
           
 
 
 
 

13. Základní údaje o hospodaření školy 
 
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2014 v tis. Kč 
 
Výnosy celkem    21 805 
Poplatky od zletilých žáků, rodičů, zákonných zástupců   3 224 
Výnosy z doplňkové činnosti      135 
Dotace 18 202 

Ostatní výnosy      244 
 
Náklady provozní celkem  21 607 
Mzdové náklady  12 445 
Ostatní osobní náklady      330 
Zákonné odvody zdravotního a sociálního  
pojištění  

  4 239 

Výdaje na učebnice, učební texty a učební  
pomůcky a materiál 

     280 
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Stipendia          0 
Ostatní provozní náklady   4 313 
  
Pořízení investic        545 
 
 
 
 
Tato výroční zpráva o činnosti byla projednána na pedagogické radě dne 22. 9. 2015. 
 
 
 
 
                                                                            ………………………………. 
                                                                               MgA. Petr Fiala 
                                                                                  ředitel školy 
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14. 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. 2014 – 31. 12. 2014 

 
 
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: 2 
 
B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 1 
 
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. 2015. 
          
 
 
                                               ………………………… 
                                                                                MgA. Petr Fiala 
                                                                                    ředitel školy 
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Příloha č. 2 – Komentář k výsledku hospodaření v roce 2014 
 
 

Komentář k výsledku hospodaření v roce 2014 
 

Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130, vzdělává žáky ve třech uměleckých 
oborech (hudební, výtvarný a taneční obor). 
V roce 2014 hospodařila ZUŠ – Habrmanova s  kladným hospodářským výsledkem 198 tis. Kč.  
Náklady činily 21 607 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 1 069 tis. Kč a s příspěvkem Královéhradeckého kraje na 
neinvestiční výdaje v částce 17 128 tis. Kč Významnou položkou jsou také příspěvky za školné, 
výpůjčné a z pronájmu prostor školy v celkové výši 3 359 tis. Kč. Celkový počet žáků školy byl 
1168. Závazná kapacita žáků je podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol – 1200 žáků. 

 
Náklady  celkem v tis.Kč                     21 607 tis.Kč  
 
Účet 50 – Spotřebované nákupy        1 305 tis.Kč 
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                                   1 725 tis.Kč          
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. 
 
Účet 52 – Osobní náklady                 17 431 tis.Kč 
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                        0,3 tis.Kč 
Náklady na daně a poplatky – silniční daň 
 
Účet 54 – Ostatní náklady                      26 tis.Kč 
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    1 121 tis.Kč 
Částka vynaložená na odpisy DHM odpovídá předpokládané výši odpisů za rok 2014 
Nákup drobného majetku odpovídá čerpání finančních prostředků dle plánovaného rozpočtu. 
 
Výnosy celkem  v tis.Kč                             21 805 tis.Kč 
 
Účet 60 – Tržby z prodeje služeb                3 432 tis.Kč 
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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                                   169 tis.Kč 
 
Příjem v ostatních výnosech se skládá z výnosů – náhrada škody, dopravné na soutěže, poplatek za 
platbu do pokladny. 
 
Účet 66 – ostatní finanční výnosy                    2 tis.Kč 
Na tomto účtu se účtují kladné úroky bank 
 
 Účet 67 – Provozní dotace                      18 202 tis.Kč 
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                          198 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 2014 hospodařila Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 
v příjmové části: 

1. s příspěvkem na provoz od Magistrátu města Hradec Králové ve výši 1 069 tis.Kč tis.Kč 
2. s příspěvkem Královéhradeckého kraje ve výši 17 128 tis.Kč 
 

      Příspěvky byly v souladu s platnými zákony a předpisy využity podle přiděleného účelu a bylo 
s nimi zacházeno hospodárně.  
 
      Hospodářský výsledek 198 tis Kč – kladný HV navrhujeme rozdělit do fondu odměn částku          
78 tis.Kč a 120 tis.Kč do rezervního fondu. 
 
Vývoj mezd stav pracovníků 
 
Oproti roku 2013 došlo v roce 2014 ke zvýšení osobních nákladů (mzdových prostředků). Zvýšila 
se výše průměrné mzdy z 24 710 Kč na 25 427 Kč. 
U pedagogických pracovníků se zvýšila průměrná mzda z 25 012 Kč na 25 859 Kč a průměrný 
počet pedagogických pracovníků se snížil na 37.  
U nepedagogických pracovníků došlo ke snížení průměrné mzdy oproti roku 2013 z 21 710 Kč na 
21 169 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 
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Hospodaření s majetkem 
 
       Základní umělecká škola, Hradec Králové, hospodařila k 31. 12. 2014 dlouhodobým majetkem 
v pořizovací hodnotě  15 417 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) 
PS  99 tis. Kč   Příděl ze zl.HV  49 tis. Kč   Čerpání  16 tis.Kč      Zůstatek  132 tis. Kč 
Fond odměn byl povýšen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledu.  
 
FKSP  (412) 
PS  40 tis. Kč    Tvorba 124 tis. Kč     Čerpání  112 tis. Kč   Zůstatek  52 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 260 tis. Kč  Příděl ze zl.HV 200 tis. Kč  Čerpání  206 tis.Kč  Zůstatek 254 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  447 tis. Kč   Tvorba 497 tis. Kč   Čerpání   656 tis. Kč   Zůstatek   288 tis. Kč 
Fond reprodukce investičního majetku byl tvořen odpisy DHM a převodem prostředků 
z rezervního fondu. 
Čerpání fondu bylo použito převážně  na úhradu projektů přestavby učeben a tanečního sálu .  
 
Stav závazků a pohledávek k 31.12.2014 
Stav závazků: 1 856 tis. Kč 
SU 321 - Dodavatelé                                 114 tis. Kč 
SU 331 - Zaměstnanci                               787 tis. Kč 
SU 336 - Záv. sociální pojištění                315 tis. Kč 
SU 337 –Záv. zdravotní pojištění                  135  tis.Kč 
SU 342 - Ost.přímé daně                             104 tis. Kč 
SU 344 – Jiné daně a poplatky                          0 tis. Kč 
SU 378 - Ost. krátkodobé závazky                  14 tis. Kč 
SU 389 – Doh. účty pasivní                           387 tis. Kč 
 
Závazky činí především nevyplacené mzdy a odvody za prosinec 2014 a dodavatelské faktury 
neuhrazené do konce kalendářního roku. 
 
Stav pohledávek:   437 tis. Kč           
SU 311 – Odběratelé        0 tis. Kč 
SU 314 - Poskytnuté provozní zálohy    437 tis. Kč 
SU 335 - Pohledávky za zaměstnanci               0 tis.Kč   
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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 
 

BBUULL LL EETTII NN  čč..  1177//22001144  
 

Vážení rodiče, milí žáci, 
držíte v  rukou právě „plnoletý“ Bulletin. V této formě ho vidíte naposledy, protože chystáme velkou 

změnu, která naváže na naše nové webové stránky a celkovou změnu grafického designu školy. To 
samozřejmě není náš jediný cíl, ale jen jedna z mnoha novinek, které vás i nás čekají. Ve druhém pololetí 
již tradičně budeme sklízet plody pololetí prvního. Čekají nás soutěže, naše škola bude pořádat okresní kolo 
ve hře na dechové nástroje a krajské kolo ve zpěvu. Budete si tak moci poslechnout ty nejlepší žáky 
z mnoha uměleckých škol. 

Velkou akcí bude květnový slavnostní koncert Dechového orchestru, který v letošním roce oslaví 40. 
výročí. Právě v těchto dnech začínáme natáčet CD, které bude na koncertě pokřtěno. Pokud patříte mezi 
bývalé členy tohoto orchestru a stále aktivně hrajete, budeme rádi, když nás co nejdříve zkontaktujete. 

V letošním roce se koná společný projekt Asociace základních uměleckých škol a České filharmonie. 
Několik našich  žáků bylo nominováno do nejužšího výběru a vystoupí s tímto předním orchestrem na 
koncertě v Praze dne 21. 6. 2015 pod taktovkou šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka. Čeká je několik náročných 
zkoušek, soustředění a hlavně skvělý zážitek. 

Další špičkové české orchestrální těleso, smyčcový orchestr Juventus Gradecensis, odjede v dubnu  
reprezentovat naši školu na soutěžní festival do Belgie. Na tomto festivalu již několikrát zvítězil zaslouženě 
v loňském roce obdržel cenu města Talent královéhradecké kultury. 

V jednání je společný koncert našeho Junior Bandu s americkým orchestrem, který jistě potěší všechny 
milovníky swingu a jazzu. Američtí kolegové jsou také velmi zvědaví na systém výuky v naší škole, 
protože jedinečnost našeho vzdělávacího systému může být inspirací, jak podchytit a pracovat s umělecky 
talentovanými dětmi. 
Čeká nás toho opravdu hodně a my se těšíme na to, že se budeme setkávat na akcích pořádaných naší 

školou, kam přijdete podpořit své děti.   
 
 
VVýýttvvaarr nnýý  oobboorr   
  
Celoroční projekt výtvarného oboru je letos zaměřen na problematiku města a života v něm. Tematicky 

koresponduje s projektem Magistrátu města "Můj dům - Moje město", do něhož jsme se zapojili. Projekt je 
připravovaný ve spolupráci s Asociací výtvarných pedagogů,Knihovnou města Hradce Králové a odborníky 
z řad architektů. Jeho součástí bylo předvánoční Setkání s architekty věnované diskusi o realizovaných, 
zamýšlených i zavržených projektech obnovy jednotlivých částí našeho města. Setkání ukázalo nejen 
informovanost studentů o dění ve městě, ale i zájem o kvalitní architekturu a studenti měli možnost vyjádřit 
své názory na to, jak by měla vypadat a fungovat. 

Školní rok začal trochu netradičně. Byli jsme osloveni komunitou organizující celorepublikové street akce 
k oživení měst. V rámci tohoto pozvání si naši žáci vyzkoušeli street-art ve veřejném prostoru a na 
zdech podchodu na ulici Karla IV. vytvořili celou řadu vtipných figurálních kompozic. Kdo ještě neviděl, 
jděte se podívat! 

Začátkem října se konalo celostátní kolo 12. Národní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ ČR Oči dokořán 
ve Šternberku. Až do léta je zde vystavena výtvarná řada Origami žáků V. Rozlívkové a část projektu 
Středověk, na kterém pracoval předloni celý výtvarný obor. 

Opět jsme také zorganizovali Cestu za uměním, tentokrát do Prahy na komentované prohlídky výstav ve 
Veletržním paláci -  Slovanské epopeje Alfonse Muchy a expozice uměleckých směrů českého výtvarného 
umění 20. století. Exkurze se konala za finančního přispění Spolku Výtvarka. 

V prosinci byla zahájena již tradiční Zimní výstava v kostele Sboru kněze Ambrože. Jako každoročně zde 
představujeme práce prostorové inspirované adventní a vánoční tematikou a plošné i prostorové práce 
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vytvořené v rámci současného projektu Město. Na vernisáži vystoupili žáci dechového oddělení s vánočně 
laděným programem. Výstava potrvá do konce ledna 2015. 

   Další práce našich žáků na téma Život ve městě byly v prosinci vystaveny v jídelně Bazalka. Naši žáci 
úspěšně reprezentovali školu ve výtvarných soutěžích. Johana Valterová získala první cenu v kategorii 
mladšího školního věku v soutěži pořádané Muzeem východních Čech pod názvem Andělské zvonění, 
Maria Vasilyeva a Markéta Koňaříková obsadily druhé a třetí místo v soutěži Vynálezy budoucnosti 
organizované Technickou agenturou ČR. Žáci studijního zaměření fotografie a animace se zúčastnili 
výtvarné soutěže vyhlášené centrem Impuls na téma Senior v naší společnosti, kde získali jedno z pěti 
ocenění. 

Na druhé pololetí školního roku je naplánována celá řada dalších výstav. V jarním období v restauraci 
Primátorka, v kavárně Dobromysl, v galerii Automat Studijní a vědecké knihovny, v Knihovně města 
Hradce Králové a v hale Regiocentra.  

Závěrečná výstava představující práci celého oboru proběhne v červnu opět v galerii U Přívozu ve  
Studijní a vědecké knihovně. O prázdninách pak bude možné prohlédnout si práce našich žáků na výstavě 
projektu Magistrátu HK - Můj dům, moje město. Výstava bude instalována v Knihovně města Hradce 
Králové. Máte se na co těšit! 

 
TTaanneeččnníí  oobboorr   
  
První listopadový týden jsme zahájili účastí  na hudebně tanečním programu pro MŠ Sedmikráska 

„Přijela k nám písnička“  organizovaném paní učitelkou J. Steinerovou (smyčcové oddělení) a MŠ 
Sedmikráska.  

Na velmi vydařeném projektu se představily žákyně 4. ročníku s choreografií lidového tance 
„Kalamajka mik mik mik“. 

 Pod vedením paní učitelky M. Šponiarové proběhly speciální projektové hodiny pro žáky 2. ročníku 
přípravného studia „Helloweenské tancování“. V rámci projektu jsme se s dětmi oblékli do strašidelných 
kostýmů, vyprávěli o zvycích, zacvičili průpravné cviky s malými dýněmi, naučili se básničku a na závěr 
zatančili improvizovanou pohádku o „Čarodějnici a dýních“ .  

Ve dnech 18. - 21. 11. proběhly v tanečním sále „Veřejné hodiny pro rodiče a děti“ , na kterých měli 
rodiče možnost shlédnout nejen práci učitelek,ale také zkonzultovat dosavadní průběh vzdělání a seznámit 
se s důležitými informacemi a akcemi, které taneční obor připravuje.  

Dne 3. 12. 2014 uspořádala paní učitelka J. Krepindlová pro své nejmenší žáky speciální improvizační 
projektovou hodinu „Čertovské rejdění“ . Žáci 1. ročníku přípravného studia se tak měli možnost 
obléknout do kostýmů slavné trojice, naučit a pohybově ztvárnit tématické písničky a básničky, 
zaimprovizovat na čertovskou hudbu a naučit se taneček „Čertovská polka“. 

V prosinci jsme se společně s dětmi rozhodli oslavit předvánoční čas. Proběhly dvě předvánoční 
přehlídky choreografií žáků. Během dvou večerů měli rodiče možnost vidět nejen choreografie učitelek, 
ale také vlastní tvorbu žákyň vyšších ročníků. Večery jsme završili pochutnáváním si na vánočním cukroví, 
pouštěním lodiček, rozkrajováním jablíček a rozloučením se s přáním všeho dobrého do nového roku. 
      V druhém pololetí připravujeme:20. - 24. 4. 2015 dny otevřených dveří TO pro veřejnost a zájemce  
o taneční obor, veřejné hodiny pro rodiče a děti žáků tanečního oboru, soustředění v RZ Mladočov a dne 14. 
6. 2015 závěrečné taneční vystoupení v Klicperově divadle. 

  
DDeecchhoovvéé  oodddděělleenníí  
  
V rámci aktivit dechového oddělení se v prvním pololetí letošního školního roku uskutečnilo velké 

množství akcí, z nichž mezi nejvýznamnější patřil  zářijový zájezd dechového orchestru a souboru 
Tromboneband do německé Grimmy na 8. mezinárodní festival dechových souborů. 

Koncem září vystoupil Dechový orchestr ZUŠ Habrmanova pod taktovkou J. Doležala a soubor 
Tromboneband pod vedením V. Besucha i na královéhradeckých Dožínkách. Tentýž soubor se zúčastnil 
i říjnového soustředění ve Vlčicích, kde nové skladby nacvičovaly i soubory Bar bar Kvartet a Barytonisté. 
Tromboneband vystoupil i při Svatomartinských oslavách, které fanfárami zahájil. 

Vyvrcholením akcí dechového oddělení byl již tradiční vánoční koncert v Aldisu, který byl jako vždy 
veřejností přijat s velkým ohlasem. 

Dne 10. prosince měli posluchači díky propojení aktivit dechového a smyčcového oddělení  možnost 
vyslechnout v podání Lukáše Besucha a smyčcového orchestru Juventus Gradecensis dílo Larse Ericha 
Larssona Concerto pro pozoun. Skladba zazněla během koncertu smyčcového oddělení. 
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Dále jen ve zkratce – Sax Frappé a Flautissimo zahrály na koncertě během Vánočních trhů a „potulní 
muzikanti“  navštívili děti v mateřské škole Kamarád, aby dětem zahráli vánoční koledy. Žáci školy se 
podíleli na vystoupení  
v Žír či, zahráli v Satchmu, Aldisu, AC klubu i na vernisáži výstavy výtvarného oboru školy.  

Proběhla i vánoční vystoupení a koncerty žáků ze všech tříd dechového oddělení. 
K přijímacím zkouškám na konzervatoř se připravují Lukáš Besuch (pozoun) a Zuzana Besuchová 

(příčná flétna). Držíme pěsti a přejeme hodně úspěchů! 
 
SSmmyyččccoovvéé  oodddděělleenníí  
  
Svou koncertní sezónu v novém školním roce zahájila kapela Electrophonix  pod vedením D. Besuchové 

v září vystoupením na festivalu v Třebechovicích pod Orebem. Na tomto festivalu Electrophonix 
vystupoval již potřetí, letos měl ale poprvé tu čest se v soutěžním souboji utkat s několika dalšími kapelami 
z různých koutů republiky. Toto klání pro kapelu dopadlo velmi úspěšně, v celkovém pořadí se 
Electrophonix umístil na krásném 3. místě! 

Třetí zářijový víkend byl pro kapelu Electrophonix koncertně opravdu náročný. Kapela totiž vystoupila 
i na tradičních královéhradeckých Dožínkách, které se již podruhé konaly na parkovišti u koupaliště 
Flošna. 

I přes hlášenou nepřízeň počasí se na kapelu přišlo podívat opravdu velké množství diváků a i to počasí se 
nakonec vydařilo! Hostující zpěváci Aleš Staněk a Michaela Vrzalová spolu s kapelou pod vedením D. 
Besuchové dokázali vytvořit parádní atmosféru a publikum bouřlivě tleskalo i zpívalo. 

Electrophonix se ale činil dále a to hned v neděli 21. září, kdy vystoupil v Týništi nad Orlicí na akci 
zvané Loučení s létem. I přes tento trochu smutný název celý koncert probíhal v duchu veselém, počasí 
nám opět celkem přálo a publikum bylo milé. 

V listopadu proběhlo hudebně – taneční vystoupení pro MŠ Sedmikráska a jejich přátele 
 v koncertním sále ZUŠ Habrmanova. Flétny, housle, klavír, trubka, lesní roh, akordeon a kytara - to jsou 
nástroje, v jejichž podání zazněly písničky i skladbičky. Ale to nebylo vše. Zpěvačka Karolínka také 
hodnotila pěvecké výkony dětí z MŠ. Krásné a úspěšné bylo taneční vystoupení “Kalamajka, mik, mik, 
mik“ . Velmi se líbil i Hurníkův  “Koblížek“ , v němž bylo propojeno vyprávění, zpěv, hra na klavír i tanec. 
Program uzavřela skladba „Večerníček“ a tanečnice. Prohlídka nástrojů, tradiční koláčky a pozvánka na 
další setkání bylo odměnou všem… 

Smyčcové orchestry Juventistrings a Juventus Gradecensis nacvičovaly vánoční repertoár na 
podzimním soustředění v Orlickém Záhoří. Obě vedoucí orchestrů navodily opět příjemnou atmosféru. 
Pravidelné zkoušky střídala zábava i odpočinek. O večerní program se postarali starší členové orchestru. 
Zábavy se zúčastnili všichni a vytvořila se skvělá parta bez ohledu na věk. V podobném duchu probíhaly  
i zkoušky. Soustředění se zúčastnilo mnoho nových hudebníků, kteří se začlenili do už tak skvělého týmu. 
Výsledkem byl závěrečný koncert pro místní, kteří si s nadšením pořizovali zvukové záznamy. 

Folk, pop, či dokonce hard-rock. To vše jste měli možnost slyšet, pokud jste v prosinci dorazili do 
Country Clubu Lucie. Electrophonix si totiž na předvánoční „Hudební nadílku“  pozval hned dva hosty - 
Michala Horáka a kapelu Refresh. 

Kapela Electrophonix  představila tradiční repertoár obohacený hned o dva nové songy, které měly 
v Lucii premiéru. Holiday od Greenday vyvolalo u diváků dlouho neutuchající potlesk a Firework od 
Katy Perry  měl na publikum obdobný dopad. Posledním překvapením od Electrophonixu bylo zapojení 
Aleše Staňka, zpěváka kapely Refresh, do svého hitu Oh! Darling, který s Lucií Koutníkovou pojali jako 
duo. Ohlušující tleskání a hvízdot znamenal přidání dalších dvou skladeb. Posledním účinkujícím byla 
kapela Refresh. Ti podali takový výkon, že je publikum nechtělo pustit z podia. Přídavků bylo tolik, že 
koncert skončil až dlouho po jedenácté hodině večerní. 

Tradiční Vánoční koncert proběhl v Kostele Českobratrské církve evangelické jako setkání přátel  
a příznivců s orchestrem Juventistrings pod vedením Dagmar Besuchové. ZUŠ Habrmanova v tomto 
kostele pořádala koncerty smyčcového oddělení už několikrát a pokaždé byly něčím zvláštní. Tentokrát 
koncert ozvláštnil druhý účinkující, a to kapela Elektroband, která hraje populární písně na elektrofonické 
nástroje.  Koncert zakončil orchestr Juventus Gradecensis pod vedením Vladimíry Holubové, který se 
letos opět chystá na mezinárodní hudební festival v belgickém Neerpeltu, kde v minulosti několikrát 
vyhrál první cenu. 

Na 14. ledna v koncertním sále ZUŠ připravil nejlepší houslista ZUŠ Petr Čelakovský výjimečný 
seminář. Přednesl charakterově naprosto odlišné skladby – Paganiniho Capriccia, Bachovu Partitu, koncerty 
Mozarta a Saint –Saense. Chystá se k přijímací zkoušce na pražskou AMU . Přejeme mu hodně úspěchů! 
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HHuuddeebbnníí  pprr aakktt iikkaa  
  
V prvním pololetí tohoto školního roku v rámci výuky hudební nauky a hudebních praktik proběhlo 

množství hudebně - naukových dílen orientovaných k jednotlivým tématům a aktivitám rozvíjejícím 
hudebnost. Hudebně - pohybové projekty se uskutečnily i v hodinách PHV.  

Žáci 2. ročníku předmětu Hudební praktika se pod vedením J. Doubkové v rámci již  tradičních hudebních 
dílen zabývali lidovou hudbou. Seznámili se kromě zpěvu, tvůrčích aktivit také s charakteristickými znaky 
lidové písně, ale během dílny si ověřili také svou zdatnost v poznávání lidových písniček pouze podle 
melodie, či rytmu. Žáci přípravného studia pod vedením J. Fikarové se účastnili pětidílného projektu 
„Vyjad řovací prostředky hudby podzimu“. V rámci cyklu s názvem Český rok proběhly dílny 
s tématikou orientovanou k podzimním a zimním lidovým tradicím . P. Buchtová pro své žáky připravila 
hudební verzi oblíbené společenské hry Aktivity . 

V předmětu Příprava na konzervatoř se připravují žáci, kteří směřují ke studiu na středních a vysokých 
školách s hudebním zaměřením. K přijímacímu řízení na konzervatořích se v letošním roce chystají 4 
žáci – držíme pěsti!  

 
 

 
KK llaavvíírr nníí  oodddděělleenníí  
  
V první polovině školního roku v klavírním oddělení proběhlo několik akcí. První z nich byl výchovný 

koncert pro mateřské školky, který se konal 16. října. Skladby z Alba pro mládež P. I. Čajkovského byly 
propojeny poutavou a napínavou pohádkou a doplněny ilustracemi, které vytvořily děti z výtvarného oboru 
naší školy. Děti z mateřských školek představení ocenily velkým potleskem a těší se na další vystoupení 
našich klavíristů.  

O týden později zavítali klavíristé na exkurzi do firmy Petrof. Ta slaví tento rok již 150. výročí od svého 
založení a je jednou z nejvýznamnějších výrobců pian v Evropě. Komentovaná prohlídka výrobních hal 
vedla od výběru dřeva na ozvučné skříně, kovové rámy pro struny až po kladívkovou mechaniku a celkovou 
povrchovou úpravu nástrojů, např. v barokním stylu či moderním designu. Dozvěděli jsme se mnoho 
zajímavých věcí, někteří z žáků si mohli vyzkoušet hru na exkluzivní koncertní křídlo. V muzeu jsme se 
dozvěděli něco z historie firmy a prohlédli si zajímavé historické klavíry a harmonia. 

V listopadu a prosinci probíhaly klavírní koncerty žáků ze tříd jednotlivých učitelů. Některé děti se již 
také pilně připravovaly na soutěže, které je čekají ve druhém pololetí. 

20. ledna již tradičně proběhl Koncert nejmenších klavíristů, kde se představily děti od přípravných 
oddělení po druhé ročníky. 

Díky nákupu nového koncertního křídla do městské knihovny se nám také rozšířila možnost konání 
koncertů, kterou moc rádi využijeme hned v dalším pololetí. 

 
KK yyttaarr oovvéé  oodddděělleenníí  
  
V srpnu proběhlo letní  kytarové  soustředění  konané  pod  záštitou Sdružení  při ZUŠ Habrmanova, 

vedoucím je K. Kotek. Na soustředěních kytarové soubory nacvičovaly své skladby, které poté úspěšně 
předvedly na koncertu pro rekreanty. 

V prvním pololetí se uskutečnilo v sále ZUŠ pět „kytarových dílen“ . Na nich měli žáci možnost 
vystoupit s nacvičenými skladbami před svými kolegy a jejich učiteli. Jednalo se o takové „vystoupení na 
zkoušku - jen mezi námi kytaristy“ s vyloučením širší veřejnosti, což žákům pomáhá zmírnit 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.  

Také kytarové orchestry měly svoji „dílnu“ , na které si vzájemně zahrály svůj repertoár. 
V prosinci proběhl v sále naší školy Vánoční kytarový koncert žáků ze třídy K. Kotka a J. Slavíčka. 
Kapela Little Company  má za dobu svého působení na kontě celou řadu koncertů. Během tohoto 

pololetí vystoupila kapela celkem sedmkrát, z toho třikrát v jazzovém klubu Satchmo. Koncerty formace, 
kterou vede J. Doležal, mají z řad publika velmi pozitivní ohlasy. 

V prosinci se konal v kostele Českobratrské církve evangelické Vánoční koncert kytarového oddělení. 
Na koncertě vystoupili žáci jak se sólovými skladbami, tak v komorním souboru a v kytarových 
orchestrech. Tradiční akce kytarového oddělení byla příjemným zpestřením doby adventní. 
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Odkazy na záznamy z tohoto koncertu jsou opět na stránkách školy: http://www.zus-
habrmanova.cz/hudebni-obor/kytarove-oddeleni-9/. 

Ve druhém pololetí se můžete těšit na třídní vystoupení žáků jednotlivých učitelů a samozřejmě také na 
tradiční koncert ve Sboru kněze Ambrože, který je naplánován na 4. června. 

  
OOdddděělleenníí  bbiiccíícchh  nnáássttrr oojjůů  
  
V tomto pololetí pokračujeme v přípravě žáků do množství školních souborů, kde rozvíjejí své 

dovednosti, učí se souhře a práci v kolektivu.  
Žáci měli možnost účastnit se workshopu bicích nástrojů.  

   Další workshop je plánován na měsíc březen v druhém pololetí tohoto školního roku.  
Abychom pro žáky zajistili co možná nejideálnější podmínky výuky, průběžně doplňujeme vybavení 

učeben bicích nástrojů. V neposlední řadě se věnujeme přípravě žáků na soutěž základních uměleckých škol 
ve hře na bicí nástroje, která se tento školní rok koná. 
 

PPěěvveecckkéé  oodddděělleenníí    
  
Již v  prvním pololetí školního roku jsme opět sbírali zkušenosti na Masterclass, koncertech a pěveckých 

soutěžích:  
„Písňová soutěž Bohuslava Martinů“  v Praze je našim zpěvákům důvěrně známá. 17.– 19. 10. 2014 se 

jí zúčastnily Viktorie Dominová a Johana Chvátilová. Lenka Zoubelová  získala v jednokolové soutěži 
Čestné uznání poroty. Také Klára Benešová ve druhém výběrovém kole soutěže obdržela Čestné uznání.   

„Operní naděje“ – soutěž pro studenty od 16 do 20 let z České a Slovenské republiky v Karlových 
Varech 14. 11. 2014 absolvovala za doprovodu skvostného korepetitora p. Jaroslava Šarouna naše studentka 
Hana Sotonová.   

Renesanční a barokní interpretaci se naši studenti učili na brněnských „Masterclass Art of Song“ s paní 
Evelyn Tubb.  

Nechyběly ani koncerty, herecké a pěvecké dílny na půdě ZUŠ:  
Hned na začátku roku dílna zaměřená na vystupování na podiu, společně s klávesovým oddělením: Úvod 

pro prvňáčky. V průběhu pololetí pak žáci měli možnost účastnit se podvakrát herecké a herecko-
improvizační dílny nového kolegy z populárního zpěvu P. Macháčka. 

Pro MŠ Sedmikráska jsme připravili pásmo „Přijela k nám písnička“ , a v prosinci se konaly hned tři 
akce: Vánoční koncert, „Koncert pro Barborku“  a těsně před svátky ještě společné Vánoční zpívání 
koled. 

A jelikož se pěvecké oddělení pilně připravuje na soutěž ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, na konec 
pololetí ještě naplánovalo „Předsoutěžní koncert“. Držte našim žákům palce, ať předvedou to nejlepší! 

Soutěž ovšem není všechno, co naše žáky a posluchače v dalším pololetí čeká. Kromě ní to bude ještě 
muzikál Červená karkulka od pana Uhlíře a Svěráka, a celá řada dalších koncertů. Všechny srdečně zveme!  

 
  
  
PPooppuulláárr nníí  zzppěěvv  
  
Žáci tohoto oddělení pracují soustavně a svědomitě, což je jejich velmi silnou devizou do dalšího 

uměleckého růstu. Během prvního pololetí byly uspořádány semináře, které využívají praktických 
zkušeností našeho nového pedagoga – zpěváka a herce pražských divadel SeMaFor, Hybernia, Bez zábradlí 
a Kalich - pana Petra Macháčka.  V jeho režii proběhly hned dva semináře: herecký a herecko-
improvizační. Díky těmto dílnám se nám daří stmelovat kolektiv a také postupně se připravovat na společný 
projekt – muzikál Červená Karkulka Z. Svěráka a J. Uhlíře. Muzikál bude společným dílem oddělení 
populárního zpěvu, klávesového oddělení a výtvarného oboru.  

Z úspěchů připomeňme reprezentaci školy naší žákyní Adélou Haviarovou na pěvecké soutěži HVĚZDY 
NAD JEŠTĚDEM, kde získala 2. místo napříč kategoriemi,  úspěch na mezinárodní soutěži 
INTERBRILLIANT VOICE 2014, kde získala cenu Salvatored´Esposito  pro nejlepší hlas a pozvání na 
mezinárodní festival Eurokids do Itálie. Tereza Kaštánková získala 1. místo ve školní soutěži Osický slavík. 
Oběma upřímně gratulujeme!  
Předvánoční čas jsme zpestřili společným koncertem s klavírní třídou paní učitelky Jany Fikarové s názvem 
Láska, úcta, pokora. Do druhého pololetí přejeme našim žákům mnoho sil a inspirace!!!  
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OOdddděělleenníí  kklláávveessoovvýýcchh  nnáásstt rr oojjůů  
  
Klávesové oddělení otevřelo nový školní rok úvodním seminářem pro prvňáčky, který se konal v říjnu 

v koncertním sále školy pod vedením Bc. Karolíny Beranové. Studenti se seznámili se základní obsluhou 
nástroje a také s tím, jak se správně chovat na koncertech a jaká úskalí obnáší veřejné vystoupení. 
V listopadu se konalo první interní vystoupení těch nejpilnějších. V „Podzimním koncertu“ studenti 
předvedli a zahráli jak písně lidové, tak i úpravy populárních filmových a pohádkových melodií. Během 
příprav na oslavu Vánoc připravili žáci z třídy P. Buchtové několik adventních koncertů v koncertním sále 
ZUŠ, v Mateřské škole v Roudnici a v Mateřské škole ve Lhotě pod Libčany. Prosinec patřil tradičně 
 „Vánočnímu koncertu“, který se uskutečnil opět v koncertním sále ZUŠ Habrmanova a posluchače obohatil 
o výběr a poslech těch nejznámějších koled v rozličných žánrových úpravách.  

V následujícím pololetí nás čeká velká výzva, neboť pohádka Tři bratři od J. Svěráka dorazila i do našeho 
oddělení. A proto již nyní srdečně zveme na naši malou premiéru všechny naše věrné posluchače. Těšíme se 
na Vás ve 2. pololetí.  
 

  



 32 



 33 

  

 
 

 



 34 

Příloha č. 4 – Výkaz V 24-01 
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Příloha č. 5 – Harmonogramy akcí 
 

3.9.2014 
ZUŠ Habrmanova - 
Koncertní sál Soustředění Electrophonix 

4.9.2014 
ZUŠ Habrmanova - 
Koncertní sál Soustředění kapely Electrophnix 

12.9.2014 
ZUŠ Habrmanova - 
Koncertní sál Soustředění kapely Electrophonix 

12.9.2014 Grimma, Německo 
Mezinárodní přehlídka dechových orchestrů (do 
14.9.2015) 

12.9.2014 Grimma Německo 8. Mezinárodní festival dechových souborů(14.9.2014) 
13.9.2014 Třebechovice p.Orebem ZUŠ kapel - Celostátní soutěž (12.9. - 13.9.2014) 
20.9.2014 HK Flošna Dožínky 
20.9.2014 Hradec Králové Dožínky - koncert Dechového orchestru ZUŠ Habrmanova 
20.9.2014 Podchod HK Sousedské slavnosti 
20.9.2014 Flošna HK Dožínky 
21.9.2014 Týniště n.Orl. Koncert kapely Electrophonix 

27.9.2014 Hradec Králové 
Koncert Dechového orchestru ZUŠ Habrmanova uprostřed 
Hradeckých lesů 

27.9.2014 Hradecké lesy u Vlka Koncert Tombonebandu 
30.9.2014 Koncertní sál ZUŠ Úvod pro prvňáčky - Klávesové oddělení 
30.9.2014 Koncertní sál Školení první pomoc 

1.10.2014 Jaroměř 
5. salon ZUŠ královéhradeckých věnných měst (do 
26.10.2014) 

1.10.2014 Knihovna HK Dveře knihovny pro umělce dokořán 
1.10.2014 Koncertní sál školy Školení první pomoc 

3.10.2014 Šternberk 
Národní přehlídka výtvarného oboru ZUŠ ČR (do 
25.9.2015) 

4.10.2014 Šternberk Vernisáž 12. národní přehlídky VO ZUŠ 

13.10.2014 učebna HNA Podzim hraje do pohádky 
14.10.2014 Koncertní sál Vocalisimo I. 
14.10.2014 Koncertní sál Vocalisimo I. 

15.10.2014 učebna HNB 

Vyjadřovací postedky "Hudby Podzimní" - "Každý lístek 
barvu má, v hudbě taktéž barva hodně 
znamená"(3.12.2014) 

15.10.2014 učebna HNB 

Vyjadřovací postředky "Hudby Podzimní" - "Každý lístek 
barvu má, v hudbě taktéž barva hodně 
znamená"(3.12.2014) 

15.10.2014 učebna HNB 
Jak se neposedný Křížek a rozpustilé Bé seznámily s 
panem Intervalem 

16.10.2014 Koncertní sál Vocalisimo II. 

16.10.2014 Koncertní sál ZUŠ 
Výchovný koncert pro MŠ - "Kouzelný svět dětské duše" - 
klavírní oddělení 

16.10.2014 Koncertní sál ZUŠ 
Výchovný koncert pro MŠ - "Kouzelný svět dětské duše" - 
klavírní oddělení 

17.10.2014 
Praha, Gymn.a Hud.škola 
hl.mě.Prahy "Písňová soutěž Bohuslava Martinů" (do 19.10.2014) 

20.10.2014 učebna HNA Příběhy bratří Kaštánků 
20.10.2014 Koncertní sál ZUŠ Podzimní koncert klávesového oddělení 
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21.10.2014 Koncertní sál ZUŠ Koncert žáků školy 

22.10.2014 učebna HNB Jak si nota Agátka zazpívala o linku výš 

22.10.2014 učebna HNB Jak si nota Agátka zazpívala o linku níž 
22.10.2014 Koncertní sál ZUŠ Kytarová dílna 
23.10.2014 Petrof Prohlídka továrny Petrof. 
24.10.2014 koncertní sál Klavírní dílna žáků O. Domoroslovy 
24.10.2014 Brno Slavíci ve školní lavici 2014 

28.10.2014 Masarykovo náměstí, HK 
Vystoupení Junior bandu, Dechového orchestru a Little 
Company v rámci oslav státního svátku 

29.10.2014 Satchmo, Hradec Králové Koncert Little Company 
3.11.2014 HNA Hrátky s dynamikou 
4.11.2014 Koncertní sál ZUŠ Koncert žáků školy 
4.11.2014 Učebna 108 Herecká dílna 

6.11.2014 Orlické Záhoří 
Soustředění smyčcového orchestru Juventostrings(do 
9.11.2014) 

6.11.2014 koncertní sál ZUŠ Přijela k nám písnička 

6.11.2014 sál tanečního oboru Halloweenské tancování 

6.11.2014 Orlické Záhoří 
Soustředění orchestru juventus Gradecensis Juventistrings 
(do 9.11.2014) 

7.11.2014 HNA Hrátky s dynamikou 
7.11.2014 Koncertní sál ZUŠ Kytarová dílna 

7.11.2014 sál tanečního oboru Halloweenské tancování 
10.11.2014 HNA Za písničkou 

10.11.2014 učebna HNA Český rok - Na svatého Martina 

11.11.2014 Katedrála sv. Ducha, HK 
Vystoupení Trombonebandu, Smyčcového kvinteta a 
Pilařova kvarteta na Svatomartinských slavnostech 

13.11.2014 Koncertní sál Vocalisimo III. 
13.11.2014 HNA Za písničkou 
14.11.2014 Karlovy Vary "Operní naděje" 

15.11.2014 
Městské divadlo v Jablonci 
nad Nisou Hvězdy nad Ještědem 

18.11.2014 
sál tanečního oboru, 
tělocvična 

Veřejné hodiny pro rodiče a děti žáků tanečního oboru (do 
21.11.2014) 

18.11.2014 Koncertní sál ZUŠ Koncert žáků školy 
19.11.2014 Koncertní sál ZUŠ Podzimní koncert žáků 
20.11.2014 Žireč-Domov sv.Josefa Koncert pro sv.Cecilii 
20.11.2014 Koncertní sál ZUŠ Kytarová dílna 
21.11.2014 koncertní sál klavírní dilna 
24.11.2014 koncertní sál klavírní koncert 

24.11.2014 učebna HNA Cecilčin roztančený valčík 
25.11.2014 sál ZUŠ Čekání na advent 

26.11.2014 Koncertní sál ZUŠ 
Podzimní koncert - třídní klavírní koncert žáků K. 
Janouškové 

26.11.2014 C.C. Lucie HK Bubenický seminář firmy Sonor 
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27.11.2014 Koncertní sál Přehrávka pěvecké třídy HM 

27.11.2014 MŠ Roudnice Pojďte s námi muzicírovat! 
28.11.2014 Koncertní sál ZUŠ Adventní koncert žáků ze třídy Evy Hainové 
28.11.2014 Muzeum Hradec Králové Adventní trhy - vystoupení 
29.11.2014 Muzeum Koncert Flauttissima na Adventních trzích 
1.12.2014 učebna HNA "Na svatého Mikuláše už je zima celá naše" 

1.12.2014 učebna HNA "Kniha hříšníků s Čertem přichází" 

1.12.2014 Koncertní sál ZUŠ 
Vánoční koncert žáků J. Steinerové, J. Zemena a P. 
Zemena 

1.12.2014 
Jídelna Bazalka v HK, K. H. 
Máchy 747 

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Habrmanova 
(celý měsíc prosinec) 

2.12.2014 Koncertní sál ZUŠ Vánoční koncert klávesového oddělení 
2.12.2014 HNB Pojďme si hrát Activity 
2.12.2014 HNB Pojďme si hrát Activity 

3.12.2014 Sál tanečního oboru Čertovské rejdění 
3.12.2014 Koncertní sál ZUŠ Vánoční koncert V. Holubové 
4.12.2014 Koncertní sál ZUŠ Vocalisimo IV. 
4.12.2014 Koncertní sál ZUŠ "Koncert pro Barborku" 

5.12.2014 Koncertní sál ZUŠ 
Kytarová dílna - přehrávka na Vánoční koncert 
kytarového oddělení - sóla 

5.12.2014 HNB Pojďme si hrát Activity 

5.12.2014 
CC Lucie - Nový Hradec 
Králové 

Hudební nadílka kapel Electrophonix, refresh, M.Horák 
(do 24 hod.) 

6.12.2014 
Rychnov n. K., Společenské 
centrum Sax Frappé na vernisáži výstavy betlémů 

7.12.2014 Chlum Vánoční koncert Dechového orchestru ZUŠ Habrmanova 
8.12.2014 Orchestrální sál ZUŠ Flauttissimo slaví Vánoce se svýmí hosty 
8.12.2014 Mateřská školka Kamarád Koncert pro děti 
8.12.2014 Koncertní sál ZUŠ Třídní koncert 
9.12.2014 Aldis HK, Eliščin sál Vánoční koncert Dechového orchestru ZUŠ Habrmanova 

9.12.2014 Orchestrální sál ZUŠ 
Kytarová dílna - přehrávka na Vánoční koncert 
kytarového oddělení - orchestry 

9.12.2014 Koncertní sál ZUŠ Koncert žáků školy 
10.12.2014 Orchestrální sál ZUŠ Třídní koncert žáků Davida Marišlera 

10.12.2014 Černilov 
Hudební nauka - dílna Umíme se chovat na koncertě aneb 
opakování matka moudrosti 

10.12.2014 Koncertní sál ZUŠ Třídní koncert žáků Kamila Kotka a Jiřího Slavíčka 

10.12.2014 
Sbor kněze Ambrože, 
galerie AMB Vernisáž Zimní výstavy 

10.12.2014 
Sbor kněze Ambrože, 
galerie AMB Zimní výstava (do 31.1.2015) 

10.12.2014 Evangelický kostel v HK 
Vánoční koncert smyčcových orchestrů Juventus 
Gradecensis, Juventistrings a Elektroband 

10.12.2014 Koncertní sál ZUŠ Třídní koncert žáků Kamila Kotka a Jiřího Slavíčka 

10.12.2014 
Sbor kněze Ambrože, 
galerie AMB Vernisáž Zimní výstavy 
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10.12.2014 
Sbor kněze Ambrože, 
galerie AMB Zimní výstava (do 31.1.2015) 

10.12.2014 Evangelický kostel v HK 
Vánoční koncert smyčcových orchestrů Juventus 
Gradecensis, Juventistrings a Elektroband 

11.12.2014 Černilov Třídní adventní koncert žáků ze třídy J. Štarhové 

11.12.2014 Koncertní sál ZUŠ 
Kytarová dílna - přehrávka na Vánoční koncert 
kytarového oddělení - sóla 

11.12.2014 Sál tanečního oboru Vánoce s tancem 
12.12.2014 Koncertní sál ZUŠ Vánoční koncert žáků N. Tyčové 
13.12.2014 Slatina nad Zdobnicí - kostel Vánoční koncert Sax Frappé 

14.12.2014 
Obecní sál, Lhota pod 
Libčany Vánoční koncert Dechového orchestru ZUŠ Habrmanova 

15.12.2014 Koncertní sál ZUŠ Třídní vánoční koncert žáků D. Besuchové 

15.12.2014 učebna HNA Andělská vánoční melodie 

15.12.2014 učebna HNA Když se čerti rozlobili 

16.12.2014 Koncertní sál ZUŠ "Láska, úcta, pokora, vánoční hudba srdce otvírá..." 
17.12.2014 Koncertní sál ZUŠ Vánoční klavírní koncert žáků ze třídy E. Mužíkové 

17.12.2014 Sál tanečního oboru Vánoce s tancem 2 

18.12.2014 Evangelický kostel v HK 
Vánoční koncert kytarového oddělení (od 14.30 hod. 
zvuková zkouška) 

18.12.2014 Koncertní sál ZUŠ Vánoční koncert žáků ze třídy P. Šefrnové 
19.12.2014 Koncertní sál ZUŠ Vánoční koncert žáků ze třídy M. Pitrové 
7.1.2015 Koncertní sál Herecká a improvizační dílna 
13.1.2015 Koncertní sál školy Pedagogická rada 
13.1.2015 Koncertní sál ZUŠ Koncert žáků školy 
14.1.2015 koncertní sál ZUŠ Houslový koncert Petra Čelakovského 
20.1.2015 Koncertní sál ZUŠ Koncert nejmladších klavíristů 
21.1.2015 Satchmo, Hradec Králové Koncert Little Company 
27.1.2015 Koncertní sál ZUŠ Třídní dílna B. Kovářové (do 16.30 hod.) 

26.1.2015 Orchestrální sál ZUŠ 
Přehrávka na školní kolo soutěže ve hře na dechové 
nástroje (žáci ze třídy E. Hainové) 

27.1.2015 Koncertní sál ZUŠ Koncert žáků školy 

28.1.2015 
Country Club Lucie, Nový 
HK Novoroční koncert Junior Bandu a Sax Frappé 

29.1.2015 Koncertní sál ZUŠ Třídní koncert (třídní kolo pěvecké soutěže) 
28.1.2015 koncertní sál ZUŠ Kytarová dílna 

3.2.2015 
AC klub - kapela 
Electrophonix 

Předávání Štaflety, akce studentů semináře žurnalistiky 
Gymnázia J.K.Tyla 

3.2.2015 Koncertní sál ZUŠ Školní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu 
5.2.2015 Aldis kongresové centrum kapela Electrophonix ples Biskupského gymnázia 
6.2.2015 koncertní sál ZUŠ Kytarová dílna 
9.2.2015 Koncertní sál ZUŠ Školní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje 
10.2.2015 Koncertní sál ZUŠ Koncert žáků školy 
10.2.2015 Učebna 108 Pěvecká dílna Petra Macháčka 

14.2.2015 
Motoazyl Třebechovice pod 
Orebem Valentýnský koncert kapely Electrophonix 
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16.2.2015 
Restaurace Primátorka pod 
terasami Jarní výstava výtvarného oboru (do 16.4.2015) 

17.2.2015 Koncertní sál ZUŠ Třídní koncert 
18.2.2015 koncertní sál ZUŠ Kytarová dílna 
19.2.2015 ZUŠ HK, Na Střezině Okresní kolo soutěže ZUŠ - Sólový a komorní zpěv 
24.2.2015 ZUŠ - Střezina Bubenická soutěž - okresní kolo 
24.2.2015 Koncertní sál ZUŠ Koncert žáků školy 

25.2.2015 
Evangelický kostel v HK (u 
soudu) 

Soutěžní koncert smyčcových orchestrů ZUŠ Habrmanova 
a ZUŠ Střezina 

26.2.2015 ZUŠ Habrmanova 
Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje - ruší se 
výuka HO 

28.2.2015 
ZUŠ Habrmanova Koncertní 
sál 28.2.2015 do 12´15h. 

1.3.2015 
ZUŠ Habrmanova Koncertní 
sál 1.3.2015 do 12h. 

2.3.2015 Galerie Automat v SVKHK 
"O městě a lidech" - výstava výtvarného oboru (do 
31.3.2015) 

2.3.2015 Kavárna Dobromysl Výstava prací žáků výtvarného oboru (do 30.3.2015) 
3.3.2015 ZUŠ HK, Habrmanova Krajské kolo soutěže ZUŠ - Sólový a komorní zpěv 
3.3.2015 ZUŠ Habrmanova Krajské kolo ve zpěvu - ruší se výuka v HO 

4.3.2015 
Orchestrální sál ZUŠ 
Habrmanova Předsoutěžní koncert Smyčcového orchestru Juventistrings 

5.3.2015 Nový Bydžov Okresní kolo soutěže žáků základních uměleckých škol 

15.3.2015 
ZUŠ Habrmanova Koncertní 
sál 15.03.2015 do 18h. 

16.3.2015 
C.C.Lucie, Nový Hradec 
Králové Bubenický workshop - Libor Hadrava /USA/ 

16.3.2015 uč. 032 D.Besuchové Soustředění Smyčcového orchestru Juventistrings 
17.3.2015 uč.032 D.Besuchové Generální zkouška před soutěží (do 16´30h.) 
17.3.2015 Koncertní sál ZUŠ Koncert žáků školy 
18.3.2015 Vrchlabí Krajská soutěž smyčcových orchestrů 
19.3.2015 orhestrální sál soustředění Juventus Gradecensisi 
20.3.2015 koncertní sál ZUŠ Kytarová dílna 
24.3.2015 Koncertní sál ZUŠ Koncert žáků školy 
26.3.2015 sál tanečního oboru Jarní brána otevřená 
26.3.2015 koncertní sál ZUŠ Třídní koncert žáků Kamila Kotka a Jiřího Slavíčka 
26.3.2015 orchestrální sál soustředění, prodloužená zkouška 
26.3.2015 Orchestrální sál prodloužená zkouška Juventus Gradecensis 
27.3.2015 sál tanečního oboru Jarní brána otevřená 

28.3.2015 CC Lucie na Novém Hradci 
Jarní hudební nářez - koncert kapel Electrophonix, 
Refresh, Natřije  

30.3.2015 Orchestrální sál Velikonoce se souborem Flauttissimo 
31.3.2015 Police nad Metují krajská soutěž bicích nástrojů 
31.3.2015 koncertní sál ZUŠ Velikonoční koncert 
1.4.2015 Jídelna Bazalka Výstava Hradecké detaily (do 30.4.2015) 
1.4.2015 Regiocentrum Výstava prací žáků výtvarného oboru (do 4.5.2015) 
1.4.2015 sál tanečního oboru Zajíček v své jamce... 
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7.4.2015 Koncertní sál ZUŠ Koncert žáků školy 
11.4.2015 orch. sál soustředění Juventus Gradecensis 

13.4.2015 
Knihovna města HK - 
víceúčelový sál 

Koncert pěveckého oddělení ZUŠ Habrmanova - "PÍSEŇ 
V PROMĚNÁCH ČASU" 

14.4.2015 Koncertní sál ZUŠ Koncert žáků školy 
15.4.2015 Satchmo, Hradec Králové Koncert Little Company 
15.4.2015 koncertní sál ZUŠ Kytarová dílna 

17.4.2015 ZUŠ Turnov 
Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ v sólovém a 
komornim zpěvu 

18.4.2015 Orchestrální sál soustředění Juventus Gradecensisi 
21.4.2015 Praha Exkurze výtvarného oboru 
21.4.2015 orchestrální sál Vystoupení pro MŠ Slunečnice 
23.4.2015 koncertní sál ZUŠ Kytarová dílna 
24.4.2015 Koncertní sál ZUŠ Jarní hudební pohlazení-třídní koncert Evy Hainové 
24.4.2015 Olomouc Ústřední kolo soutěže smyčcových orchestrů ZUŠ 
25.4.2015 Slatiňany Koncert Little Company 
25.4.2015 Orchestrální sál soustředění Juventus Gradcensis 

25.4.2015 
taneční sál sál ZUŠ 
Habrmanova Taneční soustředění skupiny PS2 

27.4.2015 Koncertní sál ZUŠ Absolventský koncert Františka Falty 
27.4.2015 orchestrální sál mimořádná zkouška Juventus Gradecensis 
28.4.2015 Koncertní sál ZUŠ Koncert žáků školy 
28.4.2015 Orchestrální sál Generální zkouška Juventus Gradecensis 
28.4.2015 Orchestrální sál Generální zkouška Juventus Gradecensis  

30.4.2015 Belgie, Neerpelt  
63. ročník Mezinárodní soutěže orchestrů-Juventus 
Gradecensis (do 4.5.2015) 

5.5.2015 Knihovna města HK Okolo Hradce... (do 31.5.2015) 

6.5.2015 
Sál tanečního oboru, 
tělocvična Otevíráme dveře veřejnosti (do 7.5.2015) 

6.5.2015 koncertní sál ZUŠ Třídní koncert žáků Kamila Kotka a Jiřího Slavíčka 
12.5.2015 Koncertní sál ZUŠ Absolventský koncert 
12.5.2015 Koncertní sál ZUŠ Pedagogická rada 
13.5.2015 Koncertní sál Třídní koncert žáků Davida Marišler 
14.5.2015 Koncertní sál ZUŠ Májový koncert třídy N.Tyčové 

15.5.2015 Aldis - Malý sál 
Koncert Dechového orchestru ZUŠ Habrmanova ke 40. 
výročí jeho založení 

15.5.2015 koncertní sál ZUŠ Kytarová dílna 
15.5.2015 Nové Hrady Mezinárodní soutěž "Novohradská flétna" 
15.5.2015 HNB Moderní hudba trochu jinak 
15.5.2015 HNB Moderní hudba trochu jinak 
15.5.2015 RZ Mladočov u Litomyšle Soustředění tanečního oboru 
18.5.2015 Koncertní sál ZUŠ Třídní koncert žáků 

18.5.2015 
Galerie Magnet ZUŠ 
Habrmanova 

VÝSTAVA ABSOLVENTŮ VÝTVARNÉHO OBORU 
(do 29.5.) 

19.5.2015 Koncertní sál ZUŠ Hurá budou prázdniny!! 
19.5.2015 Koncertní sál ZUŠ Červená Karkulka - generálka 
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20.5.2015 Koncertní sál ZUŠ 
Klavírní koncert - třídní závěrečný koncert žáků K. 
Janouškové 

21.5.2015 Koncertní sál ZUŠ Májový pěvecký koncert 
21.5.2015 Zuš Liberec Celostátní kolo soutěže ZUŠ (24.5. 14 00 hod.) 
22.5.2015 Orchestrální sál Třídní koncert žáků Petra Strejce 
22.5.2015 sál ZUŠ Červená karkulka - Uhlíř/Svěrák 

23.5.2015 
Motoazyl Třebechovice pod 
Orebem Koncert Little Company na benefiční akci 

23.5.2015 Čistěves Koncert Junior Bandu 
23.5.2015 Bílá věž Hradec Králové Tromboneband a Barbar kvartet Otvírání Bílé věže. 
25.5.2015 Koncertní sál ZUŠ Absolventský koncert klavíristů ze třídy E. Mužíkové 

25.5.2015 
sál tanečního oboru, 
tělocvična 

Veřejné hodiny pro rodiče a děti žáků tanečního oboru (do 
29.5.2015) 

26.5.2015 Koncertní sál ZUŠ Absolventský koncert 
26.5.2015 Konzervatoř Pardubice Tromboneband absolventský koncert Pavla Hlubůčka 
27.5.2015 Filharmonie Hradec Králové Orchestrální koncert smyčcových orchestrů 
28.5.2015 Koncertní sál ZUŠ Koncert doprovodů - klavírní oddělení a hosté 
29.5.2015 Sbor kněze Ambrože Flauttissimo a jeho hosté 

29.5.2015 koncertní sál ZUŠ 
Kytarová dílna– přehrávka na Koncert kytarového 
oddělení – sóla 

29.5.2015 Kostel Ambrož Vystoupení Trombonebandu a Barbar kvartetu na koncertě 
1.6.2015 Koncertní sál Třídní koncert žáků Michaely Pitrové 

3.6.2015 Koncertní sál ZUŠ 
Závěrečný koncert mladých houslistů ze třídy V. 
Holubové 

4.6.2015 Sbor kněze Ambrože Koncert kytarového oddělení 
4.6.2015 Koncertní sál ZUŠ Třídní koncert žáků E. Šudové  
4.6.2015 galerie U Přívozu - SVKHK vernisáž projektu Život ve městě 
4.6.2015 galerie U Přívozu - SVKHK výstava celoročního projektu VO (do 22.6.2015) 
5.6.2015 Sbor kněze Ambrože Flauttissimo a jeho hosté 

6.6.2015 
PRAHA - VILA 
BERTRAMKA 

KONCERT VÍTĚZŮ DUŠKOVY PĚVECKÉ SOUTĚŽE 
(natáčí ČRo Vltava) 

8.6.2015 Koncertní sál ZUŠ Třídní koncert 
9.6.2015 Koncertní sál ZUŠ Absolvenský koncert 
10.6.2015 koncertní sál ZUŠ Koncert žáků J. Steinerové, J. Zemena a P. Zemena 

10.6.2015 
Rychnov nad Kněžnou, 
zámek Rychnovské dřevořezání - sympozium 

12.6.2015 sál tanečního oboru Generální zkouška na závěrečné taneční vystoupení 
14.6.2015 Klicperovo divadlo HK Závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru 
14.6.2015 Jiráskovy sady Promenádní koncert (Junior Band + Sax Frapé) 
15.6.2015 Koncertní sál ZUŠ Klavírní koncert žáků ze třídy E. Mužíkové 
16.6.2015 Koncertní sál ZUŠ Absolventský koncert 
16.6.2015 Koncertní sál ZUŠ Pedagogická rada 
17.6.2015 koncertní sál ZUŠ koncert generací 
18.6.2015 Orchestrální sál ZUŠ  Koncert kytarového oddělení Konzervatoře Pardubice 

21.6.2015 Jiráskovy sady 
Promenádní koncert Dechového orchestru ZUŠ 
Habrmanova 
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22.6.2015 SVKHK 
Můj dům - moje město aneb architektura pro každého (do 
20.9.2015) 

22.6.2015 Koncertní sál ZUŠ 
"Eva tropí hlouposti" - rozlučkový koncert Evy Mužíkové 
a jejích hostů 

23.6.2015 Koncertní sál ZUŠ Na prázdniny s písničkou 
24.6.2015 Koncertní sál ZUŠ koncert žáků P. Šefrnové 
25.6.2015 koncertní sál ZUŠ rozloučení se šk.rokem 2014- 2015 
Červen 2015 Praha, Národní divadlo "Pražský pěvec" 
Duben 2015 Praha, HAMU Duškova pěvecká soutěž 
Duben 2015 Vráble, Slovensko Medzinárodná pevecká súťaž I.Godina 

Květen 2015 
Hradec Králové, 
Adalbertinum Hradecký slavík 

 
 
 
 


