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Střezina jede! Zveme do Jesliček i na vernisáž
Andrea Vytlačilová
představí své ilustrace

V Jesličkách už se nemohou dočkat, až se sál zaplní diváky. První představení letošního
školního roku se chystá na 8. září od 19.30 hodin. Jde o příběh jednoho lidského osudu
zlomeného dějinami - Vyhnání Gerty Schnirch. Hru podle románu Kateřiny Tučkové
zrežíroval Josef Jan Kopecký. Představení mělo svou premiéru v červnu.
Foto: Jan Slavíček

Milí rodičové, žáci a příznivci veškerého umu vůkol!
Jménem všech zaměstnanců naší umělecké
buňky vás vítám v novém školním roce
a přeji vám i nám, aby byl co nejlepší, bez
zlých nemocí i špatných emocí a naopak plný
radosti z krásných uměleckých pokroků vašich našich dětí.
Při neoficiálním průzkumu mezi učiteli na
konci srpna bylo zřejmé, že naprostá většina
se do školy těšila a doufáme, že je tomu tak
i u našich studentů. Zdá se, že je před námi
poměrně klidný školní rok – tedy z pohledu
různých výročí, které si na Střezině vždy rádi
připomeneme. Vloni jsme oslavili 40 let
samostatné Střeziny a nejbližší kulatiny tohoto typu nás čekají až na podzim 2018.
To si zároveň se ZUŠ Habrmanova připomeneme společné kořeny v 65. výročí od vzniku
první městské hudební školy v HK.
Pojďme ale zpět do roku letošního. Zmíněný
klid se bohužel týká také nejbolavějšího
problému naší školy – velké a dlouho pláno-

vané rekonstrukce areálu Jih. Je mi to až
trapné psát, ale vypadá to, že jsme opět
o několik kroků zpět v naší cestě k lepším
zítřkům. Problém je v tom, že už to nejsou
kroky naše, ale musíme pouze pasívně sledovat podivný úřednický tanec, který předvádějí úředníci města.
Pokusím se to vyjádřit stručně – jednou
větou: Když se v závěru minulého školního
roku konečně podařilo po velkých zpožděních vyhlásit výběrové řízení na dodavatele
stavby, komise pro jakési nedostatky vyřadila nejlevnější nabídku, zvítězila tedy firma
č. 2, firmě č. 1 se to pochopitelně nelíbilo
a podala námitku, město zjistilo, že přece
jen v něčem asi pochybilo také a rozhodnutí
komise zrušilo, celé léto se sestavovala komise nová, která se konečně sejde na úvodní
jednání 11. 9., pokud vše stihne znovu posoudit velmi rychle, dá výsledek své práce
ke schválení zastupitelstvu na konci září,

nicméně již teď se nechaly obě potencionálně vítězné firmy slyšet, že jestliže nezvítězí,
podají odvolání k Úřadu pro hospodářskou
soutěž (ÚHOS), což bude s největší pravděpodobností znamenat zrušení celého výběrového řízení a vyhlášení nového, čímž celá
akce získá další, možná až roční, zpoždění.
Přesto, že už se mělo dávno stavět, máme
před sebou další školní rok v provizoriu.
Vypadá to, že česká jednotka dočasnosti
neomylně funguje i v podmínkách ZUŠ. Nás
to ovšem nezlomí. Máme vzor v bájném
Daliborovi, kterého nouze
naučila housti a budeme
tedy odhodlaně i nadále
dělat všechno pro to, aby ho
naši žáci následovali. Věříme, že nám zachováte přízeň, vážíme si jí a těšíme se
spolu s vámi na krásná set- Karel Šust,
kání s uměním.
ředitel školy

Safari a STO vyráží do Böselu
na hudební festival obhajovat poháry

„Bráchové“ hráli na Náplavce
a letním festivalu
Akordeonové duo Martin Štěpánek a Slávek Zbirovský bylo v loňském školním roce slyšet na několika koncertech.
Kromě Galakoncertu, Vánoc s akordeonem a absolventského koncertu v Galerii moderního umění
si kluci, kteří si říkají "Bráchové", zahráli také
3. května v Infocentru.
Jejich vystoupení tam přítomné diváky natolik
zaujalo, že byli pozváni na další dvě kulturní akce,
vernisáž fotografií na Náplavce a letní festivalové
muzicírování. A protože se akce konaly v červenci
a v srpnu, kluci akordeony na hřebíky nepověsili
a zkoušeli a vystupovali společně i o prázdninách.
Ilona Skrbková, učitelka HO

V loňském roce bylo radosti požehnaně, oba orchestry zabodovaly. STO obhájilo své
první místo mezi kapelami a povýšilo z loňského druhého místa v soutěži dirigentů
na první. Safari vyrazilo loni poprvé a hned s úspěchem - na své konto si připsalo
druhé místo v soutěži kapel.
Foto: Radek Škeřík
Školní rok se ještě nestihne ani rozjet
a dva střezinské orchestry STO a Safari
už se rozjedou na 55.ročník mezinárodního hudebního festivalu Euromusiktäge, který se koná v severoněmeckém městě Bösel od 7. do 10. září.
Úkolem je užít si začátek školního roku
nejlíp jak to jde - tedy uprostřed velké-

ho hudebního svátku a také obhájit
loňské 1. a 2. místo v soutěžní kategorii
bigbandů.
Když se vše organizačně podaří, slíbili
naši muzikanti přivézt na Střezinu i kamínky a mušličky ze Severního moře.
Přejeme šťastnou cestu!
Radek Škeřík, učitel HO

Prázdniny pro Jesličky neplatily. Na letní
dílně herci nastudovali Krvavou svatbu
Pro všechny, pro které byly dva měsíce bez zkoušení a hraní
k nepřečkání, v Jesličkách připravili už druhou letní divadelní dílnu.
Byla otevřena pro studenty - nebo kohokoliv ve studentském věku zabývající se aktivně divadlem, hudbou, tancem či výtvarným uměním .
Tentokrát jsem jedenáctičlennému souboru předložila hotový scénář
Lorcovy nejznámější divadelní hry „Krvavá svatba“. Měla jsem docela
jasnou představu o scénickém řešení a výpravě a vlastně i hudební
složce, která letos vychází z melodie jedné písně kapely Nerez a špa-

nělských hudebních variací. Dílna byla tradičně velmi intenzívní:
dopoledne škrty, pohybová průprava (kterou každý den vedl kolega a účastník dílny Karel Pešek), tanec, zpěv, tleskání, dupání,
hraní a zkoušení a zkoušení a zkoušení…
V neděli 13. srpna jsme začali s prvním čtením. V nočních hodinách jsme potom dali dohromady nástin celého prvního obrazu.
V pondělí nás čekal obraz druhý, v úterý třetí a ve středu už dlouho avízovaná premiéra. Kdo nedorazil a chtěl by představení
vidět, musí počkat až na začátek roku 2018.
Jiřina Krtičková, učitelka LDO

Babiččin škapulíř - tečka za celoroční snahou
Žila byla jedna babička. Ale nebyla to obyčejná babička, byla...
líná. I když... Ne že by nic nedělala, celé dny proležela a do
ničeho se jí nechtělo. Právě
naopak. Byla líná na vaření,
uklízení, pečení bábovek a buchet, hlídání vnoučat a podobné
„babičkovské povinnosti.“
Veškerý svůj volný čas se totiž
rozhodla věnovat plnění svých
tajných snů a přání.
Tak přesně taková je hlavní
hrdinka knihy Aleny Kastnerové
„O líné babičce,“ která se stala
inspirací pro práci malých spisovatelů pod vedením Jiřiny Krtičkové.
Ti celý školní rok pracovali
v hodinách slovesné tvorby na
povídkách o splněných přáních
svých babiček a dědečků.
„Vzniklo množství nápaditých

a vtipných povídek, které jsme
chtěli představit ostatním,“
vzpomíná učitelka LDO Jiřina
Krtičková.
K mladým literátům se připojili
výtvarníci, a tak tu najednou
byla ještě řada tematických
obrázků. Ke svým kolegům ze
Střeziny se navíc připojili i malí
umělci ze sousední ZUŠky
v Třebechovicích.
„Podobné propojení talentů
napříč obory a školami, vzájemná inspirace, spolupráce a setkávání je vůbec to nejúžasnější,
co může být. Umění má spojovat,“ chválil si spolupráci vedoucí literárně dramtického oboru
ZUŠ Střezina Jaroslav Pokorný.
Třetího března se všichni tvůrci
setkali v Labyrintu divadla Drak,
kde proběhlo autorské čtení
a vernisáž výstavy na kterou

navázala úspěšná dramatická
dílna pro děti i jejich prarodiče.
Část výstavy stejně jako všechny
povídky se pak přesunuly do

divadla Jesličky, kde 23. května
proběhlo neméně úspěšné druhé autorské čtení, které svým
hudebním vystoupením zpestřil
osobitý písničkář Petr Matyáš
Cibulka.
Závěrečnou tečkou za ročním
úsilím je pak originální knížka
Babiččin škapulíř. „Materiálu
bylo tolik, že bylo těžké rozhodovat, co zařadíme do vydání
a co ne. Kdyby to šlo, klidně
mohly vzniknout i dva díly,“
dodává k mimořádnému projektu Jiřina Krtičková.
Slavnostní křest proběhl v pátek
16. června v pět hodin odpoledne ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Po přípitku
a předání knih dětem čekala na
všechny nadějné spisovatele
a ilustrátory autogramiáda.
Jitka Hodasová

Nemáte ještě náš almanach? Vyzvedněte si jej u svých učitelů
V minulém školním roce jsme slavili kulaté
výročí, v Hradci jsme působili jako ZUŠ Střezina přesně 40 let. Dali jsme si několik dárků. Zbrusu nové webové stránky a také almanach.
Pojali jsme ho tak trochu volebně. Inspiroval
nás k tomu fakt, že když jsme seřadili naše
učitele a další zaměstnance, vznikla
z toho už hodně slušná kandidátka. Volební
slogany už se nabízely samy. My jsme rádi,
že jste si k uměleckému vzdělávání vybrali

právě Střezinu a doufáme, že se vám u nás
bude líbit. Almanach se pojí nejen k loňskému výročí, ale je v něm hodně fotografií, ze
kterých je poznat, jak to u nás chodí. Najdete tam učitele i hodně žáků, momentky
z hodin nebo z koncertů.
Pokud si jej chcete prohlédnout, máte možnost poprosit svého učitele, on vám jej rád
vydá. Nebo se stavte v kanceláři Jitky Hodasové (přízemí budovy Jih) a dostanete jej
také.
Jitka Hodasová

Vítr rozlomil smuteční vrbu
na vnitřním dvoře Střeziny

Klarinetové kurzy
posunuly Lukáše dál

Těsně před koncem školního roku, přesně 29. června, vítr doslova rozlomil
vrbu, která rostla na vnitřním dvoře školy. Jsme moc rádi, že se to stalo
v době, kdy už byla škola prázdná, bez žáků.
Foto: Jitka Hodasová

Lukáš Verner se během letních prázdnin zúčastnil klarinetových kurzů v Domažlicích. Společně s ním vyjel na
kurzy učitel Pavel Linha a Lukášovi rodiče. Lukáš absolvoval výuku u české klarinetistky Ludmily Peterkové
a Josepha Ellera z USA. Pavel Linha ke kurzům řekl:
„Kurzy byly inspirující a myslím, že budou mít zásadní
vliv na další směřování Lukáše. Určitě jsme nebyli
v Domažlicích naposledy a snad Lukáš svojí přítomností
vyhecuje i další klarineťáky z naší ZUŠky.“
Jitka Hodasová

Pavel Horák nám bude chybět

Jak se k nám dovoláte
BUDOVA

K životu bohužel patří i ty smutné události. Pavel Horák - skvělý
muzikant, bohém, svéráz, milovník života - už se ke svým žákům
nevrátí. Po krátké nemoci odešel
25. července 2017 do muzikantského nebe. ZUŠ Střezina měla
tu čest, že v ní pět let působil
a předával svoje umění dál.

Školní kluby. K čemu
jsou a jak pomáhají
Čtyři kluby přátel v jednotlivých uměleckých oborech ZUŠ jsou základním pilířem veškeré veřejné činnosti školy. Většinou hospodaří
s ročními členskými příspěvky svých členů (rodičů), tržbou ze vstupného, sponzorskými dary a příspěvky z grantů. Členství našich žáků,
resp. rodičů, v těchto klubech je v podstatě nutnou samozřejmostí.
Každý obor prostřednictvím svého spolku tak financuje svoji veškerou činnost nad rámec základní výuky. A k čemu by bylo studium
kteréhokoliv uměleckého oboru bez možnosti prezentace na různých koncertech, výstavách, představeních a porovnání dosažených
výsledků. Kluby pomáhají financovat všechny soutěže, soustředění,
vystoupení hostů, zájezdy žáků apod. - tedy veškerou činnost nad
rámec základní výuky.

JIH: 495 279 600
nebo 604 206 711. Telefonní
ústředna je v kanceláři hospodářky školy Simony Chlíbkové,
která vás v případě potřeby
přepojí. Čísla učitelů zjistíte na
webových stránkách školy v
záložce
kontakty
www.strezina.cz).

říka je 495 279 612, služební
mobil je 725 822 175.
Ředitelna: 495 279 622 nebo
622 po vytočení čísla 604 206
711. Služební mobil ředitele
Karla Šusta je 725 721 550.

BUDOVA JESLIČKY:

Taneční obor: 495
279 632 nebo linka
632 po vytočení
čísel ústředny Jihu.
Do tanečních sálů
samostatné
linky
nevedou.

495 408 418 nebo
739 612 735. Učebny
mají rovněž své samostatné linky, které
zjistíte na webových
stránkách. Telefon na
zástupkyni
ředitele
Mgr. Janu Portykovou je 739 612 750.

Výtvarný obor: Všechny učebny
mají své samostatné linky.

BUDOVA NA STŘEZINĚ: 495

Hudební obor: Učebny mají také
samostatné linky. Telefon zástupce ředitele Mgr. Radka Ške-

402 050. Přímo do učebny se
dovoláte, když místo posledních
dvou číslic zvolíte přímé číslo do
učebny.

Gratulujeme
Během prázdnin se vdala učitelka výtvarného oboru Jana Mlynářová
nyní Kvasničáková, která zároveň na Střezině skončila a bude se věnovat příjemným mateřským povinnostem. Do svazku manželského vstoupila i Lucie Dvořáková nyní Kúrová z technicko-hospodářského oddělení. Gratulujeme a přejeme šťastnou plavbu manželským životem.

Informace ze studijního oddělení k začátku školního roku
Kdy je potřeba zaplatit školné?
Pokud jste zaplatili do 25. srpna, víme o tom a nemusíte dokládat žádné
potvrzení. Pokud zaplatíte až na poslední chvíli, nic se neděje, jen je
třeba třídnímu učiteli předat potvrzení o provedené platbě. Důležité je
uvést správný variabilní symbol žáka, který má na každé pololetí počítačem přidělen. Pak platba dorazí na správné místo.

Rozložení na splátky
Někdy, obzvlášť začátkem školního roku se rodinných financí nedostává,
což chápeme a rádi vám vyjdeme vstříc. Pokud je pro vás částka příliš
vysoká, nabízíme vám možnost platbu rozložit na 3 splátky. Ale tady také
platí, prosím, informujte nás včas. První splátka totiž musí být uhrazena
do 25. srpna a my musíme vědět o tom, že jste se rozhodli platit tímto
způsobem. Je možné dohodnout se osobně, telefonicky a nebo emailem.

Školné pro dospělé
Všichni studenti studia pro dospělé, kteří současně studují střední
nebo vysokou školu, musejí do 15. října 2017 doručit do kanceláře
školy aktuální potvrzení o studiu. V opačném případě jim bude po
tomto termínu předepsán k úhradě doplatek školného v plné výši
pro kategorii SPD pracující.

Vracení školného
Při krátkodobé nepřítomnosti žáka se školné nevrací. Pokud je žák nepřítomen dlouhodobě (minimálně čtyři týdny za sebou) a tato skutečnost je
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předem škole oznámena, můžeme na základě potvrzení od lékaře nebo
čestného prohlášení od rodičů část školného vrátit (zpravidla 50% původní částky.

Suplování v prvním týdnu není
Pokud je učitel první týden ve školním roce nemocný, tak lekce odpadá.
Žáci (jejich zákonní zástupci) o tom budou informováni. Teprve od druhého týdne začíná škola v rámci možností řešit náhradní způsob výuky.
Žák nemá nárok na náhradu za zrušené lekce z důvodu nepřítomnosti
učitele ani na vrácení poměrné části školného. Úplata za vzdělání
(školné) není přepočtenou cenou za vyučovací lekce, ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy.

Elektronická žákovská
Pokud chcete využívat možnosti sledování studia vašeho dítěte přes
elektronickou žákovskou knížku, nepůjde to bez přístupového kódu. Ten
vám samozřejmě rádi poskytneme, jen je o něj potřeba zažádat na emailu: info@strezina.cz. Tento email slouží ke komunikaci se studijním oddělením.

Půjčování hudebních nástrojů
Pokud nastoupíte na výuku a budete si chtít půjčit hudební nástroj, můžete. První půlrok nezaplatíte nic a ani
potom se nejedná o nijak vysokou sumu. Informujte se u
svých učitelů. Pokud budete potřebovat podrobnější
informace, zavolejte nám na 495 279 621 nebo Simona Chlíbková,
pište na mail: info@strezina.cz.
studijní oddělení

Základní umělecká škola Střezina,
Hradec Králové, Luční 838
tel.: 495 279 600
info@strezina.cz
www.strezina.cz

