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Vážení a milí, minulé dny byly u nás na ZUŠce  
extrémně hektické a nabité událostmi a výhled do 
blízké budoucnosti nevypadá jinak. Dostává se vám 
proto do ruky opět náš "občasník" a v něm spousta 

informací o tom, co bylo a co bude. Doufám, že 
vás budeme nejen informovat, ale i trochu bavit, jak 
to koneckonců má tento bulletin ve svém názvu.  
Klidné dny! -JK-
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Hmmm, to mě hodně zají-

má, můžeš mi říct víc?

To zní lákavě! 

Od kolika let na to 

můžou děti chodit?

Tak jo. 

A když budu chtít chodit, 

budu potřebovat nějaké 

vybavení?

  

Jestli myslíš počítač 

a programy, pro práci ve škole ti 

všechno půjčíme. Takže pro to, abys začal, nic 

nepotřebuješ. Ale když tě to bude bavit tak, že 

budeš chtít pracovat i doma, pan učitel Aleš 

Zapletal ti určitě poradí, 

co si pořídit.

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

ZUŠKA CHYSTÁ NOVÉ PŘEDMĚTY

 

Multimediální tvorba bude 

nové studijní zaměření na výtvarce. K práci 

budou žáci využívat počítače, ale také klasické 

materiály a techniky. Naučí se zacházet s počítačovými 

programy pro tvoření plakátů, komiksů, naučí se 

základům digitální malby, animace...

Od kolika chtějí, 

oficiálně můžeš v naší škole studovat od 

5 let. Ale můžeš se přihlásit i později. Předpokládáme, 

že na Multimediální tvorbu se přihlásí někdo, kdo už nějaké 

základní znalosti s počítačem má. Taky je potřeba kreativní 

myšlení... Přijď na talentovky, budou 25. května. Co máš mít 

s sebou, se dočteš na webu.

https://www.zuspardubice.cz/pedagogove/ales-zapletal/
https://www.zuspardubice.cz/pedagogove/ales-zapletal/
https://www.zuspardubice.cz/vytvarka/o-studiu/
https://www.zuspardubice.cz/vytvarka/o-studiu/
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To je teda zaklínadlo... 

Co je to doopravdy?

Jůůů, z toho mi jde hlava 

kolem! To je i pro malý 

děti?

V tomto

předmětu se můžeš naučit 

jak natáčet zvuky, ruchy, živou hudbu 

nebo jak ji třeba nazvučit ve venkovním prosto-

ru. Další částí tohoto předmětu je taky tvorba hudby 

pomocí počítače. Takže budeme využívat různé zvu-

kové banky, předpřipravené zvuky a efekty,  

smyčky, ekvalizéry…

Ano, je to i pro děti. V naší 

škole se dá studovat od 5 let. Samozřejmě i na ten-

to předmět můžou chodit předškoláci a prvňáci. Je to ale 

vhodnější, stejně jako ostatní nové předměty, spíš pro starší. 

Ale přihlásit se můžeš kdykoliv, i když chodíš do sedmičky,  

osmičky, devítky…

A kdo to  

u vás  

bude učit?

Jé, rejža, to zní  

dobře! Budu moct  

být taky rejža?

  

Vyučujícím

bude náš zástupce ře-

ditele Jakub Pikla, který se  

v nahrávacím studiu umí dobře 

pohybovat - mimo jiné je taky 

hudební režisér!

  

Jasně, to tě

naučíme! Vyzkoušíš si, 

jaké to je něco nahrát, 

sestříhat, dát dohromady. 

Budeme spolupracovat s dalšími 

kolegy, třeba zrovna z Multi-

mediální tvorby. Možná se nám  

podaří vytvořit krátký 

film nebo animák!

ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ HUDBY A ZVUKOVÁ TVORBA

https://www.zuspardubice.cz/pedagogove/jakub-pikla/
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To se ze mě stane nový 

Antonín Dvořák?

No jo, ale to budu muset 

umět už psát noty a hrát 

na nějaký nástroj...

A kdo mě  

to naučí?
A co k tomu budu 

potřebovat?

SKLADBA

Kdoví, třeba i jo… 

Když budeš pilný a naučíš se dobře 

řemeslu, tak se z tebe časem může stát dobrý 

skladatel nebo aranžér. Zkrátka si budeš umět za-

psat melodie, které tě napadnou. Nebo upravit 

nějakou písničku pro obsazení, které 

budeš mít zrovna k dispozici.

To máš pravdu, to je 

u tohoto předmětu potřeba. Ale 

pokud jsi ještě hodně malý, tak tě to 

samozřejmě nejdřív dobře 

naučíme!

  

Skladbu bude 

učit náš ředitel Jiří 

Kabát. Pokud si chceš po-

slechnout nějakou jeho skladbu 

nebo aranž, tak si poslechni 

smyčcový orchestr, to je 

všechno jeho práce!

  

Tak každý 

skladatel musí 

mít notový papír, tužku 

a hlavně gumu. A zbytek 

už tě naučíme. 

https://www.zuspardubice.cz/pedagogove/jiri-kabat/
https://www.zuspardubice.cz/pedagogove/jiri-kabat/
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Znáte někoho, kdo by rád hrál na nástroj, maloval, 
hrál divadlo nebo tančil? Tak ho nasměrujte do naší 
ZUŠky! V týdnu mezi 23. a 27. květnem 2022 se 
u nás budou konat talentovky. 

A co to takové talentovky jsou? Znalcům našeho pro-
středí to jistě nemusíme vysvětlovat, ale kdo by ná-
hodou nevěděl, tak je to označení pro speciální týden, 
kdy k nám chodí předškoláci (anebo i školáci), kteří 
mají zájem o výuku u nás v ZUŠce, a společně zjišťu-
jeme, na jaký druh umění mají talent. Takže zkoušíme 

zpívat, vytleskat rytmus, zarecitovat básničku, zatan-
covat nebo se společně podíváme na výtvarné práce.
Zní to jako prima plán? Tak neváhejte a podívejte 
se na naše webové stránky, kde naleznete všechno 
podstatné, jako třeba termíny a časy talentovek na  
jednotlivých oborech, požadavky k talentovkám...

Chcete být informováni v předstihu? Tak vyplňte 
(kromě přihlášky) i tento formulář a my se vám  
ozveme. Těšíme se na vás! 

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

HLEDÁME UČITELE HRY NA KLAVÍR

Nabízíme stabilní a přátelské prostředí, celý úvazek s nástupem od září 2022. Zájemci mohou posílat svůj 
strukturovaný životopis na adresu reditel@zuspardubice.cz

-JP-

https://www.zuspardubice.cz/zuska/pro-uchazece/
https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetvDiC6bQ8KwRLVM5jdp9TP7KbcuFDqrucKcdohb82WOAZ6w/viewform
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ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH ZUŠ

Během jarních měsíců proběhla okresní a krajská kola 
soutěží ZUŠ. V nich si naši žáci poměřovali síly se svý-
mi kolegy z ostatních škol. A jak takové poměřová-
ní probíhá? Normálně se každý rok schází soutěžící  
v jedné kategorii, kde hrají postupně od okresní až po 
celostátní kola. Ale letos? Letos jsme si střihli hned 
všechny kategorie! Zpěv, dřevěné dechy, žestě, bicí, 
smyčcové orchestry a soubory, tanec… No, nenudili 
jsme se. Ale naši žáci si vedli skvěle! Z každé katego-

rie máme postupy z okresních do krajských kol (kde 
se už umístili i někteří soutěžící na prvních místech), 
v kategorii dřevěných dechových nástrojů máme do-
konce postup do celostátního kola! 
A teď se podržte, mimo soutěží ZUŠ se taky organi-
zují tzv. “nezuškové” soutěže. Těch se účastnili žáci 
našeho dramaťáku. 
Gratulujeme všem soutěžícím a děkujeme jejich  
pedagogům za přípravu (a korepetitorům za doprovod).

O tom, jak pokračuje stavba nové školy, se můžete dočíst zde. V přiložené tiskové zprávě se například dozvíte, 
že byla vyhlášena architektonická soutěž, i jaký bude její harmonogram během léta a podzimu. Tak se těšte  
s námi! 

STAVÍME NOVOU ŠKOLU

-JP-

-JP-

https://pardubice.eu/pardubice-vypsaly-architektonickou-soutez-na-novou-zus
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ADAPTAČNÍ SKUPINY

Nesedíme s rukama v klíně, pomáháme. Asi tak by 
se daly shrnout poslední týdny v naší ZUŠce. Není 
nám lhostejné utrpení druhých lidí, kteří museli utéct 
ze svých domovů před válkou a teď se nemají kam 
vrátit. Bylo by velmi jednoduché a pohodlné říct si, že 
to není naše starost a ať se o sebe naši ukrajinští “sko-
rosousedé” postarají sami. Ale většina z nás si ani ne-
dokáže představit, jaké to je. Nezažili jsme přechod 
frontové linie.
Proto jsme se rozhodli pomoci tak, jak můžeme.  
V naší škole je totiž každé dopoledne volno. A tak 

jsme se zapojili do pomoci ukrajinským dětem  
(a potažmo jejich maminkám, aby mohly alespoň 
částečně pracovat). Od 19. dubna zřizujeme v naší 
škole čtyři tzv. Adaptační skupiny. Do nich chodí ukra-
jinské děti, které se zatím nemohly zapojit do nor-
málních školních kolektivů. Starají se o ně ukrajinští  
pedagogové. Asistenty v tomto případě dělají naši 
učitelé, kteří tuto práci vykonávají nad rámec svých 
úvazků.
Moc děkujeme všem za pomoc a vzájemně si držíme 
palce!

ROBO UMĚLECKÁ REVUE

V úterý 26. dubna se v KD Hronovická uskutečnil tradiční všeoborový koncert s názvem Robo Umělecká Re-
vue, který jsme věnovali letošnímu UNESCOvému tématu - 100 let od uvedení hry R.U.R. Karla Čapka. Záznam 
můžete sledovat zde. Výstava Roboti v Hronovické trvá až do 16. června. 

-JP-

https://www.youtube.com/watch?v=i6PBvZcqYa0&t=2s
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Facebook 
@zuspardubice

Instagram 
@zuspardubice

YouTube 
Základní umělecká škola 
Pardubice-Polabiny 

Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510
www.zuspardubice.cz   info@zuspardubice.cz   466 415 701

Velké prádlo 
večer složený ze sólových výstupů 
žáků dramaťáku (divadelní scéna 
Čistírna, ul. Kosmonautů)

po  2. 18:30   

čt  5. I. absolventský koncert
(koncertní sál zušky, Lonkova 510)

18:00   

so  7.  Den otevřených dveří
pohodové dopoledne pro zájemce o 
výuku na naší zušce (ul. Nová)

9-12   

Farma zvířat - vernisáž  
výstava potrvá do konce června 
(vestibul, Lonkova 510)

út  10. 18:00   

st  11.     Žákovský večírek
(koncertní sál zušky, Lonkova 510)

18:00   

st  18.     II. absolventský koncert
(koncertní sál zušky, Lonkova 510)

18:00   

čt  19.     18:00   Večírek klavírní třídy B. Rind 
(koncertní sál zušky, Lonkova 510)

pá  20.     18:00   Crazy Saxophones - muzejní noc 
(Zámek Pardubice)

út  24. 17:00   Znějící pasáž - ZUŠ Open 
(Machoňova pasáž)

čt  26. 18:00   Hraje celá rodina 
(koncertní sál zušky, Lonkova 510)

st  25. 18:00   Žákovský večírek
(koncertní sál zušky, Lonkova 510)

út  24. 16:00   Moře - vernisáž
výstava potrvá od 23. do 27. 5. 
(Galerie Chodba, ul. Nová)

st  25. 15-17  Tečka/čárka - umění porozumět (si) 
ZUŠ Open (Památník Zámeček)

pá  27. 15-17  Tečka/čárka - umění porozumět (si) 
ZUŠ Open - výtvarná akce (Tyršovy sady)

pá  27. 17:00  Varhanní koncert - ZUŠ Open 
(Kostel ČCE, ul. Hronovická)

PROGRAM :
KVĚTEN / 

2022 

https://www.facebook.com/zuspardubice
https://www.instagram.com/zuspardubice/
https://www.youtube.com/channel/UC5Utc0F3YCr3eUC9IKxn5OQ
www.zuspardubice.cz

