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Vážení přátelé, žáci a rodiče,

konec školního roku je vždy malým zastavením a reka-
pitulací nejen každodenních rutinních akcí, ale hlavně 
těch výjimečných, nestandardních, nových. Právě ty 
nám utkví v paměti a člověku se často vybaví. Každý 
z oborů má svou „top“ akci. Pro výtvarný obor to byly 
výjezdové akce Invaze talentů. Naši žáci společně  
s pedagogem tvořili s ostatními kamarády u nás v Par-
dubicích, dále v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Jiný 
kraj, jiná tvorba. Zástupce hudebního oboru Martin 
Dostál byl sice sám za naši ZUŠ ve společném projektu 
s Českou filharmonií, ale zkušenost to byla výjimečná 
a jeho vyprávění může namotivovat i jiné naše hudeb-
níky. Žáci tanečního a literárně-dramatického oboru 
se sešli na prvním větším společném projektu Zastáv-
ka. Zkušenost jak pro dospěláky, tak pro žáky. Takové 
výjimečné akce jsou důležité nejen pro samotné ak-
téry a jejich pedagogy, ale hlavně pro školu, veřejnost, 
našeho zřizovatele, pro každého pracovníka naší 
školy. Velkým happeningem byla celorepubliková akce  
ZUŠ OPEN. Základní umělecké školy jsou instituce, 
které jsou svou prací a náplní zcela výjimečnou insti-
tucí nejen u nás, ale i ve světě. Právem si zaslouží tuto 
pozornost. 

O všech našich aktivitách informujeme veřejnost a jsme 
rádi, pokud si kdokoliv najde čas a stane se součástí naší 
práce! Ať se nám daří nejen při každodenní činnosti, 
ale i při těch nových, výjimečných aktivitách!

Mgr. Naděžda Gregorová, ředitelka školy
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Jarní měsíce byly na hudebním oboru tak boha-
té na akce a zážitky, že nevíme, o čem psát dřív.  
Na celostátních a mezinárodních soutěžích školu 
reprezentovali Dominik Bradshaw, Ema Kašparová,  
Martin Dostál, Katka Vavřinová a Barbora Ticháč-
ková. Přivezli přední ocenění, a tak se naše škola 
ve výsledkových listinách opět neztratila. Zapojili 
jsme se do happeningu ZUŠ OPEN, který pomohl 
„zuškám“ po celé republice zviditelnit svoji práci. 
I když nám počasí úplně nepřálo, všechny akce 
proběhly podle plánu. Poprvé jsme se účastnili  
i společného projektu České filharmonie a žáků ZUŠ, 
který vyvrcholil společným koncertem v Rudolfinu. 
Běžné žákovské večírky, tři absolventské koncerty, 
vystoupení na zámku při různých příležitostech, 
postupové zkoušky, soustředění i Zrcadlo umění 
máme za sebou a těšíme se na prázdniny. Krásně 
si je užijte!

Také na všeoborovém koncertu, který se konal  
k Mezinárodnímu roku udržitelného cestovního ru-
chu, předvedly naše dívky trochu ze svého tanečního 
umění. Duben jsme ukončili společným projek-
tem s dramaťáky Zastávka. Čekala nás představení  
v Divadle 29, ve Svitavách i v Náchodě. BT studio 
si zajede opět na celostátní přehlídku scénického 
tance do Jablonce nad Nisou s choreografií Skrýše.

Taneční obor se ve druhém pololetí připravoval  
na závěrečný koncert, který se letos konal  
v červnu ve VČD pod názvem Exotická dovolená. 
Všichni naši žáci se prezentovali v choreografiích 
svých pedagogů. Některé z tanců se objevily  
i na tradičním Zrcadle umění. A teď nás čeká  
prázdninové lenošení, na které se všichni těšíme!

Duben je ve znamení přehlídek. Opět se konala 
krajská přehlídka ve scénickém tanci. Naše žákyně 
získaly s tancem V atmosféře postup na festival 
Syraex a s tancem Havěť všelijaká přímý postup  
na národní přehlídku v Kutné Hoře.  ,,Díky postupu 
z krajského kola jsme vyrazily na národní přehlídku 
do Kutné Hory. Viděly jsme vystoupení ,,Svět  
z papíru” a zúčastnily se tanečních dílen. Hodně 
jsme se společně nasmály při řešení úkolů noční 
hry. Také jsme neplánovaně nachodily 35 km  
za 3 dny. Všechno jsme si to moc užily a získaly  
spoustu nových zkušeností“. (Do Informatoria 
přispěla „havěť všelijaká“ ze 7. ročníku.)

Jak se dělá linoryt

Linoryt je grafická technika tisku z výšky, tedy 
vyrytá plocha zůstává nezabarvená, netiskne se. 
Nejprve připravíme návrh v černé a bílé. Ten po-
mocí pauzovacího papíru  přeneseme na linoleum. 
Pozor, teď to bude zrcadlově obráceně! Kresbu zaf-
ixujeme, aby se při rytí nerozmazávala.  Bílé plochy 
a linie vyrýváme rydly různých profilů a průměrů, 
střídáme směr i způsob rytí.  Tiskařskou barvu 
dobře rozválíme a pomocí válečku přeneseme na 
lino. Tiskneme na tiskařském lisu nebo ručně.

Žáky učíme i další tiskařské techniky: suchou jehlu, 
sítotisk, tisk z koláže, monotyp, papíroryt. Výhodou 
grafiky je, že z jedné matrice můžeme vytisknout 
několik grafických listů.

Závěrečnou výstavou Grafika v Mázhauzu jsme se 
letos připojili k festivalu Zrcadlo umění.

Prázdninová soutěž „PLACKY NA CESTÁCH“

Mrkněte se na www.zuspardubice.cz , kde najdete 
informace k naší prázdninové soutěži. Potřebujete 
k ní „zuškovou“ placku, fotoaparát (mobil, tablet, 
kameru) a inspiraci.

Těšíme se na fota!

Na LDO jsme letos pracovali na sólových projevech 
žáků. S nimi jsme se účastnili přehlídek přednesu: 
Ležácké veršování, Dětská scéna či Wolkrův 
Prostějov. 
S jednotlivými skupinami jsme vždy pracovali  
na literární předloze či tématu, kterým jsme se  
pokusili dát divadelní tvar nebo prezento-
vali před rodiči v rámci otevřené hodiny. 
Tak to bylo s nejmladšími dětmi a Medvědem 
Flórou od Daisy Mrázkové. Tuhle knížku jsme si  
s našimi nejmenšími zamilovali. Starší skupina  
se snažila přivést na jeviště pověsti spjaté s Pardu-
bicemi a okolím.
Naši nejstarší připravili společný projekt s tanečním 
oborem. Vznikla scénická koláž, která čerpala  
inspiraci z fotografií a veršů z fotodeníku Davida 
Macháčka. Ta měla v dubnu premiéru v Divadle 29. 
Na podzim chystáme její další reprízu.
Tradičně jsme se účastnili Zrcadla umění. Bez 
povšimnutí snad nezůstal ani náš happening-
Postavme si pomník, jaký se nám líbí na ZUŠ OPEN. 
Ten měl být tak trochu poctou Věře Junkové, par-
dubické hrdince, která by v těchto dnes oslavila sté 
narozeniny. Z akce bude k shlédnutí i krátké video.



POVÍDÁNÍ S MARTINEM DOSTÁLEM  

Koncem školního roku opustí naši školu jeden z nejvýraznějších talentů 

posledních let - houslista Martin Dostál. Na naší ZUŠ navštěvoval výuku hry 

na housle (Hana Burianová, Taťána Novotná) a hrál i na příčnou flétnu 

(René Hönig). Ve smyčcovém orchestru zastával funkci koncertního mistra a 

byl i členem komorního smyčcového souboru. Ve studiu ve hře na housle 

bude pokračovat na Konzervatoři v Pardubicích, současně studuje ale i 

Gymnázium Dašická. A tak jsme si cestou z Prahy ze závěrečného 

soustředění společného projektu České filharmonie a ZUŠ trochu 

popovídali.  

Jaké byly Tvoje hudební začátky?  

Mamka mě přihlásila na fotbal, ale mě to vůbec nebavilo. Dokonce se 

snažila uplatit mě dobrůtkami, abych dorazil na další trénink. A já jsem chtěl 

hrát, ale na hudební nástroj! Zvítězila zobcová flétna, a tak jsem v 7 letech 

začal.  

Studium gymnázia je náročné, k tomu musíš cvičit na nástroj. Jaký máš 

denní režim?  

Hraní je přednější, raději cvičím, než se učím. Do sešitů nahlížím po cestě do 

školy a ze školy. Nejdou mi jazyky, ale snažím se jim věnovat.  


