Pravidelně nepravidelný zpravodaj č. 70
Nové parkoviště, premiéry, volná místa a svatba bývalých žáků

Muzikál Pod jednou střechou má premiéru už v září
Už týden před začátkem nového školního roku se v Hudbocvičně a tělocvičně
sešli protagonisté střezinsko-danetího
muzikálu Pod jednou střechou
k „oprašovacím“ zkouškám. Do nácviku
muzikálu nepříznivě zasáhla nejprve
koronavirová pauza a pak vlastně
i letní prázdniny. Premiéra naplánovaná na 30. března se uskutečnit nemohla. Nedostatek volných termínů
v Aldisu, kam se na podzim nahromadily veškeré akce, odložené z jarních
měsíců, divadelníky a muzikanty přinutil k intenzivnímu nácviku, neboť premiéra je už v neděli 13. září! Projekt
„Střecha“ tak bude jednou z prvních
velkých akcí nového školního roku.
Věřme, že ve vládních zdravotních
opatřeních nenastane nějaký drastický
zvrat a diváci v rouškách se tak budou
moct těšit na všechny umělecké složky.
Novinkou oproti předchozím muzikálům bude krátká, ale velmi speciální
filmová projekce. V hlavních rolích se
představí některé nové tváře z řad
žáků, učitelů, rodičů i přátel ZUŠ Střezina, hudební doprovod obstará tradičně
Akordeonový orchestr Safari a nad
výslednou podobou bude bdít autorka
scénáře Lada Holaňová. Foto: R. Škeřík

Milí rodičové, žáci a příznivci veškerého umu vůkol!
Rád bych vás všechny přivítal v ZUŠ Střezina
po dlouhých prázdninách. Připočteme-li
k nim i koronavirové jaro, s některými žáky
a rodiči se vlastně nyní uvidíme poprvé až po
dlouhém půlroce. Nejen z toho důvodu jsem
si jistý, že na zahájení školní výuky se tentokrát těšila naprostá většina dětí i rodičů.
Změna (resp. návrat k normálu) nám všem
jistě prospěje. Všeobecnou radost nám ale
přece jen trochu kazí vývoj pandemie. Možná jsme podvědomě očekávali, že jak rychle
virus přišel, tak rychle zase v létě odejde.
A ono se mu nechce.
Ministerstvo školství tedy vydalo manuál pro
školy, jak postupovat v této divné době. Pro
ZUŠ tam mnoho konkrétních postupů není,
spíše se asi máme tvářit, že virus neexistuje
a to ho odradí. Trochu si neumím vysvětlit
situace, kdy ZŠ nemají míchat ročníkové
skupiny, zatímco u nás se v kolektivní výuce
míchají děti z celého okresu… Ale nevadí.
Jedna z konkrétních věcí je ta, že ZUŠ jsou

povinné poskytovat v případě mimořádné
situace distanční výuku (školné se tedy nevrací). Zde bych tedy chtěl apelovat na rodiče, aby se na možnou situaci se svými učiteli
ze Střeziny předem připravili a domluvili se
na případné formě vyučování. Po zkušenosti
z jarní karantény víme, že menší část žáků se
distanční výuky neúčastnila, a tak by to do
budoucna asi být nemělo.
Pokud nezasáhne „vyšší moc“, budeme se
snažit držet zdánlivě normální provoz školy,
jen s těmi doporučeními, která platí všeobecně všude (zbytečně se na chodbách nesrocujte, nelíbejte se, desinfikujte si tlapky, nechoďte do ZUŠ s příznaky nemoci apod.).
Budeme normálně plánovat naše akce (do
limitu 500 diváků se jistě vejdeme), ale vypadá to tak, že budou např. pro tento školní rok
zrušeny celostátní soutěže. Ale není všem
dnům konec, věřím, že společně vše zvládneme. Abych přidal ještě něco pozitivního
(nejen test na Covid 19 ), sdělím vám pár

aktuálních informací o naší nekonečné přestavbě Jihu. Na konec kalendářního roku
připravuje město vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 1. etapy rekonstrukce. Stavět by se mohlo začít na jaře 2021 a první na
řadě bude budova pro výtvarný obor, spojovací krček a budova tanečního oboru.
O prázdninách proběhlo výběrové řízení na
revizi druhé části zpackaného projektu
(budova klasiků a populáru, kanceláře a sály)
a k naší spokojenosti to vyhrála ta samá projektová firma, která již revidovala část první
(a úspěšně). V následujícím roce se tedy
bude znovu projektovat a zvažovat to již
vyprojektované, tentokrát ale
s finančním limitem města do
100 milionů Kč. Snad se tedy
jednoho dne konečně dočkáme kompletní přestavby. Zachovejte nám tedy přízeň
a těšte se i z malých krůčků Karel Šust,
kupředu spolu s námi.
ředitel školy

Parkoviště nabízí 15 míst
Parkoviště před Střezinou
už je vám k dispozici. Vzniklo
celkem
15
parkovacích
míst,
z toho jedno pro invalidy.
Naším záměrem bylo především usnadnit život rodičům, kteří přiváží své děti
na hodiny a vlastně se pokaždé potýkali s nemožností
před školou na chvíli zastavit. Prvních 15 minut stání
je vždy zdarma. Ve školní
dny v čase od 12 do 19 hodin se pak za každou další započatou půlhodinu
platí 50 korun a v ostatním čase, kdy výuka není, 10 korun.
(hod)

Koronavirus a Střezina:
Zatím běžný provoz
Vzhledem k tomu, že se k nám dosud nedostaly žádné
oficiální zprávy o omezeních týkajících se koronavirové
nákazy, rozhodli jsme se ponechat běžný provoz školy.
Znamená to, že budeme pořádat koncerty i divadelní
představení. Necháváme na každém z vás, jakým způsobem se bude chránit (nad 100 lidí povinné roušky).
Pouze doporučujeme, abyste se zbytečně v prostorách
školy neshlukovali, při koncertech, pokud je to možné,
dodržujte však větší odstupy, můžete využít naši dezinfekci na chodbách i na toaletách.
Situace se může měnit a my vás o případných změnách či
omezeních bude co nejdříve informovat na našich facebookových a webových stránkách.

Bufítek U trumpety je opět od září v provozu
Jsme rádi, že vám opět můžeme nabídnout
službu, která zpříjemní vaše čekání na dítko,
jež se vzdělává na naší Střezině. Po pauze,
kterou způsobila protikoronová opatření,
opět otevíráme naše malé občerstvení - Bufík U trumpety. Dobrou
kávu i něco k snědku si tam za příjemné ceny koupíte i v týdnu, kdy
probíhají zápisy. To bude otevřeno od 13 do 17 hodin. V další školní
dny od 14 do 18, v pátek od 14 do 17 hodin.
(hod)

Absolventský večer trochu jinak

Oddělení populárního zpěvu nikdy nespí
Ačkoliv podmínky na přelomu
minulého školního roku nebyly
pro nikoho z nás příznivé, tak
oddělení populárního zpěvu rozhodně nespalo.
Kromě toho, že probíhaly kurzy
MenArt, kde se žáci Jitky Kateřiny
Přibylové a Tomáše Břízy prezentovali pod záštitou ZUŠ Střezina
a účastnili se závěrečných koncertů, se naše oddělení chystá na

několik regionálních i mezinárodních soutěží, budou-li se konat.
Mimo to se může veřejnost těšit
na spoustu třídních koncertů
(tematických i volných), na společné koncerty v rámci celého
oddělení populárního zpěvu za
doprovodu živých kapel, semináře, školní projekty a akce ve vyhlášených prostorách města
Hradce Králové.
Tomáš Bříza,
vedoucí oddělení

Máme stále volná místa ve skupinách se studijním
zaměřením zvuková tvorba.

Akordeony zazněly na setkání jubilantů

Namísto obvyklého absolventského koncertu, který uzavírá studium
I. i II. stupně si žáci smyčcového oddělení převzali svá absolventská
vysvědčení v rámci komponovaného večera, který zahrnoval mj.
slavnostní přípitek, videoprojekci, která mapovala umělecký růst
našich absolventů od počátků jejich studia na naší škole a poděkování korepetitorům, kteří častokrát doprovázeli naše žáky. I. stupeň
absolvovalo 6 žáků (Hrda Kryštof - housle, Kašparová Olívie - housle,
Kozáková Magdaléna - viola, Macháček Josef - housle, Špulák Martin
- violoncello, Zámišová Magda - viola ) a II. stupěn 3 žákyně
(Bařinová Marie - housle, Sedláčková Zoja, Tošovská Karolína). Nechybělo občerstvené a nemalý dík patří paní učitelce Ivaně Kulhavé
za přípravu prezentace a moderování celého večera.
(hod)

Stepaři mají ve svých řadách ještě volná místa

Na setkání hradeckých jubilantů, které se konalo 24. srpna v prostorách městské knihovny ve Wonkově ulici sólově i jako duo
vystoupily Anežka Zamouřilová a Terezie Olšáková ze třídy Ilony
Skrbkové. Foto: Ilona Skrbková

Stepaři souboru Fidgety Feet ze
ZUŠ Střezina zvou do svých řad
všechny zájemce o step. Jako
každý rok otevíráme dvě třídy
pro začátečníky - pro děti
i dospělé. Lekce pro děti budou
probíhat v pátek odpoledne
a lekce pro dospělé v pondělí
večer (viz náš předběžný rozvrh
na fidgetyfeet.strezina. cz).
Hlavní dny zápisu jsou úterý
1. 9. a středa 2. 9. vždy od 12
do 17 hodin na tanečním oboru
ZUŠ Střezina, Luční 838, Hradec
Králové. Další možnosti zápisu
budou během září v hodinách
začátečníků. V případě dotazů
nás kontaktujte prosím na našich mailových adresách nebo
na tel. 604 101 772. L. Hejnová,
učitelka TO, step

Soubor EMBETE zve na premiéru svého představení LEŤ!
Konec letních prázdnin trávil studentský divadelní soubor EMBETE v Jesličkách při práci
na představení LEŤ! Už v říjnu se totiž jeho
členové rozptýlí po celé republice a začnou
studovat na vysokých školách.
Premiéru je tedy nutné uvést do konce září,
jinak by dvouletá práce na projektu přišla
vniveč. Tématem našeho představení je DOMOV. Prostřednictvím divadla odpovídáme
na otázky: Co pro nás toto slovo znamená,
jaký vztah máme k místu, kde jsme se narodili, k zemi a jejím tradicím. Rozhodli jsme se
zohlednit aktuální situaci cizinců, kteří žijí
v naší republice, ať už sem přijeli za prací, na ze země, kde je válka. Ve spolupráci
studia, nebo zde hledají útočiště, protože jsou s hradeckou Diakonií vznikla videa rozhovorů

Vysvědčení i s prohlídkou josefovské pevnosti
Ve
středu
24. června 2020
se žáci houslové třídy Ivany
Kulhavé netradičně
sešli
na rozloučení
se školním rokem na Dolním
Plese u Jaroměře. Pro mnohé
z nich to bylo
osobní setkání
po
několika
měsících koronavirové karantény a o to větší
byla radost ze shledání :-). Až na jednoho žáka, který se nemohl z rodinných důvodů zúčastnit, jsme se sjeli úplně všichni a někteří si vzali s sebou i své sourozence a rodiče. Jen dětí bylo 22 ze 17 žáků třídy.
Strávili jsme společně celé odpoledne hraním příjemných her, konzumací dobrůtek připravených maminkami, hledáním pokladu prostřednictvím hudebních
kvízů a poutavou prohlídkou Josefovských podzemních chodeb s průvodcem.
Bylo nám společně moc dobře, nemohli jsme se rozloučit, a tak někteří odjížděli
až opravdu ve večerních hodinách. Na přání všech budeme v příštím roce opakovat podobným způsobem navzdory přítomnosti či nepřítomnosti koronaviru.
Něco nám korona vzala, ale radujeme se z toho, čím nás obohatila.
Poděkování patří všem, kteří pomohli s realizací setkání, pohoštěním a potřebným dovozem dětí na místo konání.
Iva Kulhavá, učitelka HO

s cizinci, která jsou součástí inscenace. Její
stěžejní část tvoří tři lidové pohádky z různých
světadílů, protože pohádky jsou základem
slovesné tradice každého národa. Rámec
celému představení dává cesta vlaštovek
do teplých krajů a jejich návrat domů.
Děkujeme všem, kteří se projektu zúčastnili,
dovolili nám natočit a zveřejnit videorozhovory, pomohli se střihem, s animací, organizací…
Materiálu jsme posbírali spoustu, představení
je jakýmsi souhrnem, mozaikou celého dvouletého projektu. Snad bude pro diváky – dětské i dospělé – příjemným zastavením a impulzem k zamyšlení.
Jiřina Krtičková, učitelka LDO

Příběhy obyčejného šílenství budou
první letošní premiérou v Jesličkách
Už v pátek 18. září proběhne v Jesličkách první premiéra
letošní sezóny – inscenace Příběhy obyčejného šílenství
Petra Zelenky, divákům velmi dobře známá díky svému
filmovému ztvárnění. Soubor tuto premiéru plánoval již
na březen 2020, mimořádná opatření ji však odsunula až
na nový školní rok. Režie se ujal Josef Jan Kopecký, hlavní role Petra a Mouchy hrají Karel Pešek a Štěpán Zahálka.
Příběhy obyčejného šílenství nejspíše splňují kritéria
černé komedie. Je to příběh o vztazích mezi lidmi, hodně
o lásce, ale také o šílenství, které nás obklopuje a jediné,
co se s tím dá dělat, je brát ho jako inspiraci.
Hlavním hrdinou je pětatřicátník Petr, který se podle
slov své matky ocitá „na pořádném rozcestí“. Po rozchodu se svou dívkou Janou se pokouší všemi možnými
způsoby ji získat zpět. O pomoc žádá kamaráda Mouchu,
majícího se ženami, které ho opustily, bohaté zkušenosti. Moucha Petrovi samozřejmě nemůže poradit nic tradičně normálního. Buď se nechá k Janě odeslat jako
balík, nebo zvolí jiný rituální způsob, v němž důležitou
roli hrají Janiny ustřižené vlasy. Tím, že opilý Petr omylem ve spánku ostříhá nic netušící tetu Janina nového
přítele, se zařadí mezi ostatní více či méně vyšinuté
postavy celé hry. A to je teprve začátek celé inscenace,
kterým se rozjíždí kolotoč událostí.
Josef Jan Kopecký, učitel LDO

Jaro a léto u Fidgety Feet jako na houpačce - bohužel ale bez swingu…
Stepaři a stepařky z Fidgety Feet
se po úspěšných plesových předtančeních v zimních měsících
odebrali od půlky března do
svých
domovů
a mnozí domácím stepem
v obýváku či na balkóně odháněli viry. Naše trenérky natáčely
cvičná videa a doufaly, že aspoň
někdo doma trénuje, což se
naštěstí potvrdilo. Také byly
vyhlášeny kvízové a dovednostní
soutěže (švihadlová). Vítězkami
se staly – H. Jedličková a T. Voláková v kvízové soutěži a H. Schánělová s D. Hudouskovou
v soutěži švihadlové. Po tomto
jarním útlumu nastalo obrovské pracovní nadšení v polovině května,
kdy jsme se vrátili do tělocvičny a dokončovali většinu choreografií,
trénovali techniku a došívali kostýmy. Povzbuzením k práci bylo zve-

řejnění nových termínů pohárové i mistrovské soutěže na podzim 2020.
V polovině srpna však přišla
zpráva, že se mistrovství republiky konat nebude, neboť situace ohledně pořádání velkých
akcí je stále nejistá. Zůstala
nám tedy v kalendáři zářijová
pohárová soutěž v Říčanech,
na kterou se s naší mládeží do
18 let moc těšíme, a i když byly
ještě prázdniny, oprašovali
jsme
choreografie
sólistů
a malých skupin v našem stepařském sále.
Těšíme se na všechny naše
současné stepaře a stepařky a zveme do našich řad nové zájemce –
děti i dospělé! Nábor bude probíhat po celé září!!! Lenka Hejnová,
učitelka TO step

Potkali se v našem STO a my
jim nyní gratulujeme ke svatbě

Potřebujete zavolat?
BUDOVA JIH: 495 279 600 nebo
604 206 711. Telefonní ústředna
je v kanceláři hospodářky školy
Simony Kissové, která vás v případě potřeby přepojí. Přímá čísla
učitelů zjistíte na webových stránkách školy v záložce kontakty.
(www.strezina.cz).
Taneční obor: 495 279 632 nebo
linka 632 po vytočení čísel ústředny Jihu. Do sálů linky nevedou.
Výtvarný obor: Všechny učebny
mají své samostatné linky.
Hudební obor: Učebny mají také
samostatné linky. Telefon zástupců ředitele: Mgr. Radek Škeřík má
495 279 612, jeho služební mobil
je 725 822 175. MgA. Vojtěch
Esterle má pevnou linku 495 279
646 a mobil 702 114 456.

Duch Střeziny nespí ani o prázdninách! Příběh dvou mladých
muzikantů, Jana a Aničky, je toho krásným dokladem. Před lety
se poprvé potkali ve Střezinském Tanečním Orchestru STO. Pod
vedením dirigenta Tomáše Muchy s „eSTéÓčkem“ mnoho let
koncertovali, sbírali společné zážitky a zjišťovali, že mají k sobě
blízko i mimo školu a koncertní pódia. Jejich přátelství postupně
přerostlo v lásku a před pár dny měli krásnou veselku. Střezina
tedy tak trochu přispěla k životnímu štěstí dalšího mladého páru.
Gratulujeme, přejeme hodně štěstí a také zdravou a početnou
hudební rodinu!
Radek Škeřík,
zástupce ředitele pro hudební obor

Ředitelna: 495 279 622 nebo 622
po vytočení čísla 604 206 711.
Služební mobil ředitele Karla Šusta je 725 721 550.

BUDOVA JESLIČKY:
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.

BUDOVA NA STŘEZINĚ:
495 402 050. Přímo do učebny se
dovoláte, když místo posledních
dvou číslic zvolíte přímé číslo do
učebny.

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. Kluby pomáhají financovat všechny soutěže,
soustředění, vystoupení hostů, zájezdy žáků apod. - tedy veškerou činnost nad rámec základní výuky.

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 2020 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
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skutečnost je předem škole oznámena, můžeme na základě potvrzení od lékaře nebo čestného prohlášení od rodičů část školného vrátit
(zpravidla 50% původní částky. Pokud se rozhodnete, že výuku vůbec
nezačnete, oznamte to do 15. září, jen tak vám vrátíme celé školné.

Suplování v prvním týdnu není
Pokud je učitel nemocný, tak lekce první týden 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 na požádání odešlou na váš email učitelé vašich dětí.

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