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Přejeme vám hodně zdraví, štěstí, radosti a osobních úspěchů v dalším roce.
Vedení školy

Ohlédmití za časem adventním
Čas očekávání Vánoc je vždy dobou, kdy se hodně 
muzicíruje a zpívá a nejinak to bylo i v letošním 
školním roce. Nejvíc napilno měl již tradičně 
pěvecký sbor Camerata. Se svým zpíváním se žáci 
zúčastnili rozsvěcení stromečku v Tuchořicích, 
zazpívali pro babičky a dědečky v Domově seniorů 
v Žatci, zpívali společně se souborem Zvonky dobré 
zprávy z Moravy, společně s Klíčenkou pak zpívali 
na videu PF 2023, na rozsvěcení stromečku v Žatci a 
Vánočním koncertě ZUS v divadle pak vystoupili 
společně s Little bit Bandem. Závěrečným počinem 
pak byl již tradičně Adventní sborový koncert 
v kostele kapucínského kláštera v Žatci, kde zpívaly 
pěveeké sbory ZUŠ -  Žížalky, Klíčenka a Camerata 
spolu se Žateckým příležitostním sborem. Mladší 
sbory doprovázel saxofonový kvartet pod vedením 
pana učitele A.Musila a pod taktovkou paní učitelky 
K.Čoudkové.

V tomto čase dále žáci naší školy vystoupili dvakrát 
v nemocnici v Žatci, aby zpříjemnili pacientům 
pobyt na LDN. Tyto žáky na vystoupení připravili 
tito vyučující: K.Bambousová, K.Čoudková,
A.Musil, B.Marešová a V.Kouřová.
Součástí adventních vstoupení se účastnil i soubor 
The Little bit Band, který pod vedením paní učitelky 
Lucie Kolmanové vystoupil na náměstí Svobody při 
rozsvěcování vánočního stromečku.
Dále se konala řada třídníeh, vánočních a 
mikulášských koncertů, které svým repertoárem do 
adventního času zapadly.
Zkrátka, jak jsem již uvedla na začátku, čas 
očekávání Vánoc je vždy dobou, kdy se hodně 
muzicíruje a zpívá. Ani se nenadějeme a budeme je 
zpívat zas.
Video PF2023 najdete na tomto odkazu: 
https://voutu.be/zM rsgMBOGE

Alžběta Urbancová

Co nás čeká
Hudební a literárně dramatický obor letos čekají 
soutěže základních uměleckých škol. Letos budou 
soutěžit akordeony, klávesy (EKN), pěvecké sbory, 
komorní soubory s převahou dechů nebo s převahou 
smyčců a soubory LDO.
Soutěžní klání začne 30. a 31. ledna 2023 školními 
koly HO. S.února pak bude Koncert vítězů 
školního kola, a pak 21. února se bude konat 
v prostorách naší školy okresní kolo, na kterém 
budou všechny ZUŠ našeho okresu a také z okresu 
Chomutov.
Pěvecké sbory mají své školní kolo 1. března a 
následuje rovnou krajské kolo 23. března vM ěD 
v Žatci, které naše škola organizuje. Naposledy se 
tato soutěž konala v roce 2016. Předpokládáme, že 
se soutěže zúčastní 15 sborů z celého LJsteckého 
kraje.

https://voutu.be/zM


Literárně dramatický obor má své školní kolo 22. 
února a pak následuje krajské kolo v ZUS Most 
v termínu 10.-11. března 2023.

Z  dalších větších akcí plánujeme :

Masopust (23.1.2023) -  tento starý zvyk oslavíme 
dobrým jídlem, hrami a zábavou na zahradě školy. 
Vyhlásíme také nejkrásnější masky.
Učitelský koncert (29.3.2023)
Rodinný koncert (16.5.2023) 
koncerty absolventů (31.5. -  7.6. 2023)
3. ročník Jazzfestu v Letním kině v Žatci 
(24.5.2023)
V týdnu 21.5.- 4.6.2023 jsou dny celorepuhlikové 
akce pod názvem Open ZUŠ, ve kterých nás taky 
uvidíte.
Plánujeme opět vyhlášení výtvarné soutěže pro MŠ 
a jako novinku taneční maratón pro nej menší 
nadšence.
Dále se naše škola zapojila do putovního projektu 
několika základních uměleckých škol Ústeckého 
kraje s názvem Klavírní putování. Oč jde? 
Zúčastněné školy vypsaly termíny výhradně 
klavírních koncertů, na které se ostatní školy 
„zapíšou“ na program se svými žáky. Jeden koncert 
již  proběhl počátkem listopadu za naší účasti v ZUŠ 
Litoměřice, následovat bude Děčín, začátkem března 
Žatec, dále Ústí nad Labem a Varnsdorf. Pro děti je  
to skvělá příležitost zahrát si na jiný nástroj, než 
který znají, získat zkušenosti v novém prostředí a 
poznat nejen hudbu, ale i jejich malé, větší, ba 
dokonce už i ty téměř dospělé interprety. A když 
zbude čas, prohlédnout si kromě školy i město.
Plánů máme spoustu, o všech vás budeme 
informovat buď tiskem, nebo na našich webových 
stránkách www.zuszatec.cz.

Představujeme absolventy 
školního roku 2022/23:

Julie Trykarová
V letošním školním roce končí v sedmém ročníku 
první cyklus Hry na kytaru. Julie, která začala chodit 
od roku 2016 do hudební školy. Doma měla možnost 
poslouchat doma svého staršího bratra Lukáše, který 
též absolvovat klasickou kytaru. Nástroj se jí natolik 
zalíbil, že nástroj bude také studovat. Pravidelně se 
věnovala domácí přípravě. Pár let proběhlo a nyní 
absolvuje v sedmém ročníku. Během studia často 
účinkovala na žákovských koncertech a žákovských 
přehrávkách. V jejím repertoáru jsou klasické 
skladby, moderní skladby, španělské flamenco a 
doprovody písní různých žámů. Kromě toho má

v repertoáru skladby pro dvě kytary -  kytarová 
dueta.

Miroslav Srnka
Daniel Salda
Daniela znám už nějaký pátek, letos končí jako 
absolvent II. stupně výtvamých oborů se zaměřením 
na keramiku a grafiku. Tento talentovaný mladík 
nemá rád zadání, nej raděj i tvoří hrdiny svých 
příběhů. Jsou to zvířata, lidé, roboti. Prostě většinou 
akční hrdinové. Vše s ohromným smyslem pro 
pečlivost a detail, zajímavou barevnost.
Troufám si říct, že v keramice i grafice dokáže již 
samostatně uvažovat, vymyslet si pracovní postup. 
To dokázal například ve výtečném 
několikabarevném linorytu Vesmír, který byl 
k vidění na loňské výstavě v galerii Sladovna v 
Žatci. Sledovala jsem přeměnu puberfáka v mladého 
muže. Přeji Danielovi štěstí v životě a stejnou radost 
ve výtvarné práci, kterou jsem u něho viděla ve 
škole.

Ester Polcarová
Šárka Bílková
Šárka nastoupila do mé klavímí třídy v září 2016. 
Od prvních krůčků byla zodpovědná, svědomitá, 
pracovitá, ctižádostivá i spolehlivá. Postupně si 
přibrala také hru na zobcovou flétnu, od letošního 
roku hru na saxofon a neminulo ji ani výtvarné 
umění, kterému se věnuje již  také několik let. Po 
celou dobu studia se prezentovala na školních 
koncertech a třídních přehrávkách. V letošním 
školním roce se stane ělenkou klavírního tria, se 
kterým zkusí „ štěstí“ v soutěži ZUŠ. Doufám, že ji 
umění bude provázet po mnoho dalších let a třeba ji 
ovlivní při jejím výběru budoucího povolání.

Irena Marešová
Lucie Ležalová
Lucie zaěala navštěvovat hodiny moderního tance u 
Kláry Reblové v roce 2014 jako 71etá holčiěka. 
V roce 2017 přešla ke mně a já  si ji velice oblíbila. 
Je to moc pilná a talentovaná dívka, která na sobě 
neustále pracuje a zlepšuje se. Její osobitý taneční 
projev je plný krásy a lehkosti. Myslím, že si 
moderní tanec zamilovala a jsem za to velmi ráda. 
Moc se těším na další spolupráci s touto šikovnou 
žákyní.

Vivian Sprláková Puková
Kristýna Knapková
Kristýnku jsem začal učit hře na keyboard v roce 
2016. Během studia si vedla výborně. Zvládla nejen 
hru skladeb různých stylů a žánrů, ale také 
samostatné používání mnoha funkcí keyboardů. 
Přesto se v posledních letech ráda zaměřuje na hru 
spíše klavírního repertoáru. Pokud se jí skladba líbí, 
je schopná se ji naučit velmi rychle. Během let 
vyzrála Kristýnka v přemýšlivou, citlivou dívku.

http://www.zuszatec.cz


která ví, co chce. Věřím, že v dalším životě se jí 
povede velmi dobře a že hudba a hra na keyboard 
zůstane jeho součástí.

Milan Kubík
Anna Hofmanová
Tento školní rok se stává Anička absolventkou 
prvního cyklu výtvarného oboru. Mám radost, že 
„výtvarka“ je  pro ní stále zajímavá a zůstávájí věrná. 
Anička se o výtvarné umění soustavně zajímá i ve 
svém volném čase. Její zájem dokonce roste, a proto 
letos navštěvuje i rozšířenou výuku. Dokonce si 
výtvamé umění vybrala jako součást svého 
budoucího povolání a v současné době se připravuje 
na talentové zkoušky na střední výtvarnou školu. 
Výtvamé umění jí  tedy bude provázet po celý život. 
Její práce jsou každoročně k vidění na společných 
výstavách výtvarného obom, v ZUSkovínách, 
pravidelně má kresby ve školním kalendáři... Já 
Aničce přeji úspěšné složení výtvamé talentové 
zkoušky a hodně úspěchů při dalším studiu.

Iveta Mynaříková

Petr Nsuven
Petr přišel do mé třídy jako starší začínající 
klavírista. Od začátku projevoval velkou muzikalitu, 
i když jeho dlouhé prsty často nechtěly 
spolupracovat tak, jak bychom si oba přáli. Několik 
let pracoval spíše "na půl plynu". V šestém ročníku 
se ale něco změnilo a začal intenzivně cvičit a 
studovat skladby. Můžeme tak zvolit obtížnější 
repertoár a zažívat skvělé chvíle při jeho zkoumání, 
nácviku a provedení. Přeji Petrovi, aby mu jeho 
nadšení vydrželo a hudba nadále zůstala jeho 
koníčkem a potěšením!

Radka Zočková

Sofie Demutová
Jestli se mi něco opravdu nechce věřit, tak je to to, že 
Sofcaje absolventkou prvního stupně LDO...©  
Mám ji stále jako to nejmladší a nejroztomilejší 
stvoření, které kdy v dramaťáku bylo. Jako malá byla 
nesmímě statečná a svou spontánností strčila do 
kapsy spoustu jiných členů souboru. Její nespomý 
herecký talent se projevoval kdykoli otevřela pusu a 
mnohdy i když ji měla zavřenou .... Což se tak často 
neděje ©
Je pověstná tím, že si stále ubližuje -  co chvíli přijde 
s tím, že má nějakou zlomeninu, výron, odřeninu, a 
když už nic, tak alespoň pořádnou modřinu. Řeknu 
vám, je to o strach dát jí velkou roli -  nikdy nevíte, 
zdali princezna třeba nebude na jevišti se sádrou. © 
V každém případě jsem moc ráda, že v dramaťáku 
vydržela a doufám, že vydrží i dál.... Těším se na 
každou z jejích rolí.

Alžběta Urbancová

Štěpán Tyc
Štěpán začal do naší základní umělecké školy chodit 
v první třídě a od začátku to byl velmi šikovný a 
nadaný chlapec. Se svým spolužákem Kryštofem, se 
kterým chodil zpočátku na společné hodiny, se 
neustále předháněl, až nakonec vyhrál a zůstal sám. 
Před začátkem covidové pandemie měl velmi dobře 
nakročeno- v roce 2020 postoupil do krajského kola 
soutěže ZUŠ...., bohužel to se nikdy kvůli pandemii 
neuskutečnilo. Od té doby trochu polevil, ale věřím, 
že jako absolvent exceluje na jedničku. Jeho velkou 
láskou je fotbal, který momentálně hraje za SK Sokol 
Měcholupy-starší žáky. Má rád filmovou hudbu- 
například Pán prstenů. Rivalové, Forrest Gump, aj. 
Rád také poslouchá současnou hudbu, jeho 
oblíbencem je zpěvák a rapper Viktor Sheen.
V poslední době, hlavně kvůli zdravotním 
problémům, propaguje zdravou stravu.

Blanka Koňáková

Karolína Denierová
Navštěvuje ZUŠ od svých 6 let. Od začátku se věnuje 
práci s hůlkou, ale je velmi talentovaná i v tanci. Je 
soustředěná, pilná a velmi pomáhá i ostatním, je-li 
třeba. Věnuje se také twirlingu.
Pracuje nejen v souboru, ale i v duu, se kterým se 
účastnila Národního poháru, a byly na druhém 
místě. Vím, že se na ni mohu spolehnout, má 
pravidelnou docházku a je kdykoli ochotná pomoci. 
Díky jejímu tréninkovému nasazení jistě bude ještě 
lepší.

Lenka Turková
Nela Dubová
Se vstupem na základní školu zaěala Nelinka 
zároveň navštěvovat i výtvarný obor v ZUŠ, kam již 
chodila její sestra Terezka. Nyní je absolventkou 
prvního cyklu. Mám velkou radost, že výtvarce 
zůstává věrná i po přechodu na víceleté gymnázium. 
Nelča je velmi kreativní, jak v nápadech, tak ve 
způsobu zpracování, je  velmi šikovnou žákyní. Její 
práce se objevují na každoročních výstavách 
výtvarného oboru, v kalendáři ZUŠ, v Zuškovinách. 
Uvidíme, zda bude Nelinka pokračovat i při studiu 
druhého cyklu.

Iveta Mynaříková
Eliáš Koníček
S Eliášem Koníčkem se setkávám od září 2018, kdy 
ke mně přestoupil po odchodu pana učitele 
Vencoura. Tehdy byl Eliáš ještě malý chlapeček, 
který mě svým nadáním naprosto ohromil. Teď už 
opravdu malý není, když na hodině hrajeme spolu, 
jsem malá ta já  ©. Za těch 5 let z něho vyrostl kluk 
s mnoha zájmy a nikdy jsem ho neviděla se špatnou 
náladou. Na společné hodiny se těším. Kromě flétny



hraje i na klávesy, navštěvuje dramaťák a hraje i 
tenis, také je součástí souboru The falling guitars.

Kateřina Bambousová

Markéta Jamborová
Výtvarný obor začala Markétka navštěvovat již  
v první třídě základní školy. Nyní je absolventkou 
druhého cyklu. Mám radost, že je výtvarce stále 
věrná. Postupem let dokonce její zájem o tento obor 
stoupá a nyní navštěvuje i rozšířené studium.
Tento školní rok se musím na výtvarce s Markétkou 
rozloučit. Myslím, že celé příští září budu koukat do 
první lavice a hledat ji. Na Marěu jsem se mohla 
vždy spolehnout. Co slíbí, to splní. Je kreativní 
v nápadech a pečlivá v realizaci. Její práce se 
objevují na každoročních výstavách výtvarného 
oboru, na různých výzdobách, v Zuškovinách, 
zúčastňuje se soutěží. V loňském školním roce se 
stala i oceněným žákem ZUS. Pevně věřím, že 
Markétku bude zájem o výtvamé umění provázet 
celý život.

Iveta Mynaříková

Anna Ve/vodová
V letošním roce absolvuje druhý cyklus ZUS. Prošla 
celým studiem od přípravného ročníku až doposud. 
Na Aničce si velmi vážím její milé povahy, 
pracovitosti a smyslu pro poviímost. Vystupovala na 
žákovských a rodinných koncertech, doprovázela 
také svého bratra v rámci komorní hry. V letošním 
roce se rovněž zapojí do soutěže v komorní hře. 
Anička je výbornou studentkou septimy zdejšího 
gymnázia, a proto má všechny předpoklady studovat 
dál na vysoké škole.
Do budoucnosti jí přeji hodně štěstí a životních 
úspěchů. Doufám, že ji hudba bude dál provázet 
celým životem.

Petra Kšandová

Vojtěch Beneš
Nastoupil do ZUŠ v roce 2012 do prvního ročníku 
hry na saxofon. Vojta měl svůj saxofonový vzor ve 
svém strýci Václavovi, který tou dobou byl již 
zavedeným saxofonistou v naší třídě. Brzy se 
ukázalo, že Vojta je  muzikální a na saxofon má 
talent. Hrál jak sólově, tak v komorní hře a krátce 
také v orchestru The Little Bit Band. Ovšem kromě 
talentu měl Vojta i jinou vlastnost -  lenost. Naštěstí 
dneska mohu, aspoň doufám, o Vojtově lenosti 
mluvit již v minulém čase. Talent zůstal. Byla by 
škoda, kdyby saxofon někdy odložil. A tak mu přeju, 
aby hudba zůstala jeho koníčkem i nadále.

Aleš Musil

Kryštof Mvnařík
Krýša již od dětství chtěl chodit ke mně na výtvarku, 
stejně jako sestra Markéta. Byla jsem zvědavá, jak 
dlouho ho to bude bavit. A mám velkou radost, že 
zájem vydržel a letos bude chodit již  sedmý rok. 
Jeho práci a tvořivou činnost se snažím posuzovat 
objektivně. Někdy pochválím, někdy vytknu chyby. 
Problémem se stává jeho tvrdá hlava a potřeba si věei 
dělat po svém. Ale celkově můžu pouze chválit a být 
pyšnou učitelkou a matkou ©
Krýšu bude jistě výtvarka provázet celý život. Jeho 
práce jsou k vidění na výstavách výtvarného oboru, 
v kalendářích, na výzdobách.......

Iveta Mynaříková

Jakub Musil
Je to kluk z muzikantské rodiny, oba jeho rodiče učili 
na naší ZUŠce, a tatínek učí doteď. U Kubika se to 
samozřejmě projevilo v jeho hudebním nadání. Je 
velice talentovaný a rytmický, navíc velice dobře čte 
noty. Jen ta domácí příprava by mohla být někdy 
lepší. Je to velmi společenský a chytrý kluk. Za jeho 
nej větší slabinu považuji to, že fandí Spartě. 
Momentálně chodí na gymnázium v Žatci a je v 
prvním ročníku. Takže s bubnama bude pokračovat i 
nadále a já  se na naši další spolupráci těším.

Dominik Skalický
Alias "Blšanský kliďas”. Dominik je další ze členů 
hudební rodiny, která navštěvuje naší školu. Jeho 
bratranec Matěj Parpel také prošel naší školou a nyní 
studuje Konzervatoř v Teplieích. Je to velice klidný 
a tichý kluk. Myslím, že tento žák drží rekord v 
nejméně řečených slov za 7 let studia na naší ZUšce 
:D Jeho klidná povaha se projevuje i ve hře na bubny. 
Jeho hra na bubny není splašená ani dravá, ale spíše 
ukázněná a pohlídaná. Jako by Dominik řídil 
ovládací panel a přesně věděl, kdy a kam dá jaký 
úder. Doměa se také vyznačuje velkou spolehlivostí. 
Jeho docházka patří k těm nej lepším ze všech žáků, 
nepamatuji si, že by byl někdy nemocný. Chybí 
zpravidla tak jednou za rok, když má školní výlet. 
Doměa bude pokračovat ve studiu i nadále. 
Minimálně jeden rok, protože je teprve v 8. třídě a 
ještě neví, kam půjde na střední školu.

Jindřich Kolouch
Nikdy studiu bubnů nedal tolik, jako jeho dva 
kolegové z ročníku. Nikdy doma moc necvičil a 
bubny měl spíš vždy jen pro radost. Přesto je 
rytmický a kapelu by dokázal doprovodit i pevně 
podržet. Je klidný až flegmatický, nejvíc zápalu pro 
hru vždy projevoval v souboru bicích. Jindra je 
momentálně v 9. třídě a po absolvování prvního 
cyklu s bubnama bude končit a bude se naplno



věnovat studiu na střední škole. Ať už v Litvínově 
nebo Chomutově, budu mu přát, ať se mu daří.

Tito tři mí absolventi mají společný vesnický původ, 
Tuchořice, Blšany, Radíčeves, a jelikož spolu tvoří 
"mladší" soubor bicích nástrojů, říkávají si "Tři 
vesničani" .. celkově je  z jejich party cítit klid, 
vyrovnanost a samozřejmě je i legrace :)

Jan Valenta

Výsledky soutěží VO a 
LDO

Soutěž LDO na téma Dobrý skutek:

2. kategorie:
1. místo
2. místo

3. místo

3. kategorie: 
1. místo

2. místo

3. místo

Oldřich Pokorný 
Valery Braunové 
Nikola Kučerová 
Veronika Hurtová 
Ondřej Símandl

Aneta Menclová 
Barbora Duchoňová 
Petra Hnídzíková 
Vanda Schovancová 
Štěpán Kovář

v

Jana Smeráková 
Jakub Míkula

4.kategorie:
1. místo Tomáš Hégr

3. místo 
3.kategorie:
1. místo

2. místo

3. místo

Miluše Fialová

Karolína Hendricbová 
Helena Havlová 
Ladislav Šimek 
Natálie Slavíková 
Anna Daňková 
Bui Hamy

4.kategorie:
v

1. místo Jana Smeráková
2. místo Zuzana Kafková

Ukázky některých prací:
 -------

1

Soutěž VO na téma Zamrzlá zimní květina:

1.kategorie:
1. místo
2. místo

3. místo

2.kategorie:
1. místo
2. místo

Pban Bao Tram 
Natali Aisba Bay o 
Stela Ricbtářová 
Josef Klečka 
Ema Ježková

Matyáš Zázvorka 
Magdaléna Havlová 
Jakub Wagner

M agdalena H avlová

Dobré skutky -  Oldřich Pokorný
Kdysi žil jeden tajný agent. Něco jako 007 James 
Bond, ale lepší. Vždy dělal dobré skutky. Třeba 
pomohl Willovi Smithovi zalepit kýbl plný vody, 
anebo pomáhal policii dopadnout vraha jménem 
Šnek. Nebo Shreka a oslíka za pašování drog. 
Zastavil teroristy Jeníěka a Mařenku. Nebo také 
zachránil svět, ále to je jen maličkost, proto vám to 
řeknu: Začalo to jednoho krásného dne v agentově 
velice špinavém pokoji, ve kterém snad začínaly už



růst i stromy. Agentovi zavolal zlý doktor Bob (ta ta 
tám dramatická hudba©), který řekl, že vyrobil 
černou díru! Agent už celý znuděný nasedl do auta a 
jel, ale došel benzín! Jel tedy na benzínku, ale ta měla 
zavříno, a  tak si nasadil svůj raketový batoh a letěl 
k díře. Popadl doktora, hodil ho tam, zalepil díru 
lepící páskou, a ta zmizela.
Konec, to je vše, milé i nemilé děti, dobrou noc!
Váš Olda.

'k / í:

I
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Jdu pod mrakem šedivým, 
a co já  vám nevidím?
Pes se drbe tlapou svou, 
hlavu má dost svědivou.
Tiše a pomalu za psem jdu, 
zezadu ho popadnu.
Pes se lekne a vzteká se, 
za krkem už má provázek.
Provázek čapnu a hrdě jdu, 
po ulici k sousedům.
Na dům zazvoním a psa odevzdám, 
peněžní odměny se však nedočkám.

Anna Daňková

Dobry skutek -  Štěpán Kovář

Vykonal jsem dobrý skutek, 
když sousedovi pes utek.
Utíkal eelou vesnicí, 
porazil paní křičící.
Utíkal celou dědinou, 
sražená paní nebyla jedinou.
Chytit jsem se ho pokusil, 
zakop jsem, a hlínu okusil.
Psa nikde nevidím, zmizel mi z dosahu, 
dostávám najednou malou obavu. 
Sousedova psa jsem ztratil, 
dobrý skutek se mi zhatil.

Dobrý skutek — Barbora Duchoňová

Jakub Wagner

Bylo, nebylo, kdesi za mnoho horami se nacházelo 
království. Král nedávno zemřel, a tak měl na trůn 
nastoupit jeho syn, princ Jan. Jan nebyl dobrým 
člověkem. Byl velmi sebestředný a za celý jeho život 
nevykonal žádný dobrý skutek. A tak není divu, že 
ho lidé za krále nechtěli. Jan se obhajoval, že má na 
trůn právo, a dokonce se pokusil i vládnout, ale nikdo 
z království ho neposlouchal. Jednoho dne princ 
předstoupil před lid a zeptal se; „Co mám udělat pro 
to, abyste mě uznali za právoplatného krále?“ na pár



vteřin zavládlo hrobové ticho, ale pak se z davu 
ozvala velice zajímavá věc: „Učiňte alespoň jeden 
dobrý skutek!“ toto prohlášení způsobilo, že snad 
všichni občané začali přikyvovat a volat „Ano!“ 
Když se lidé trochu uklidnili, tak se princ opatrné 
zeptal: „A jaký dobrý skutek mám přesné vykonat?“ 
„Pomoci někomu z nás!“ „Ano! Postavit místní 
školu, ať se děti nemusí učit venku!“ ozývalo se 
z davu „Lidé, a co to více probrat? Princi Jane, 
nebylo by možné toto shromáždění učinit znovu za 
pár hodin?“ ozval se postarší pán z davu. „Nebylo. 
Buď něco vymyslíte hned teď, nebo na tuto věc 
nepři stoupí m.“ odvětil princ, a tak se lidé mezi sebou 
začali dohadovat o tom, jaký dobrý skutek by to měl 
být. Nakonec to prince přestalo bavit, a tak se 
rozhodl, že si ten dobrý skutek určí sám. Rozhodl, že 
rozdá chudým lidem po jedné kapce vody. Což se 
lidem samozřejmě nelíbilo, ale on je neposlouchal. 
Den na to prince napadla zajímavá úvaha, jak 
uskutečnit splnění dobrého skutku, který slíbil lidem, 
bez jeho vlastní námahy? A tak ho napadlo, že kapky 
vody za něj rozdá sluha a sluha tak i učinil. Poté co 
se sluha vrátil, tak se princ prohlásil za 
právoplatného krále a všude po království nechal 
roznést zprávu, že kdokoliv neuzná jeho vládu, tak 
bude bezpodmínečně popraven. Zhruba týden na to 
zatkli starého pána, který na náměstí prohlašoval, že 
by měl být králem někdo jiný. Onen starý pán nebyl 
nikdo jiný než moudrý muž, co se tenkrát ozval, jestli 
by lidé nemohli dostat více času na probrání dobrého 
skutku pro prince Jana. „Nedělejte to, neskončí to 
pro vás dobře.“ řekl starý muž těsně před svou 
popravou, ale Jan ho neposlechl, tudíž byl stařec 
popraven. Den na to se král Jan při večeři udusil 
kapkou vody.

Všechny vítězné práce si můžete přečíst i 
prohlédnout na www.zuszatec.cz.

Kalendář

Prázdniny ve druhém pololetí jsou v termínech:
3.2. 2023 pololetní
13.-19.3.2023 jarní
6.-10.4. 2023 velikonoční
V uvedené době nebude realizována výuka a
škola bude zavřená!!!

Každý rok vydává ZUŠ kalendář na další rok, ve 
kterém se zobrazují práce žáků výtvarného oboru.
V kalendáři pro rok 2023 byly použité práce žáků 
výtvarného a literárně dramatického oboru, které 
soutěžily v celostátní soutěži pod názvem Slovo 
dětmi malované. O tom, že mnohé práce se umístily 
na předních místech, jsme vás informovali již 
v zářijovém vydání ZUškovin.
Malou ukázku z kalendáře máte jako přílohu tohoto 
čísla.

Z

http://www.zuszatec.cz


Hrátky s písmenky
Tato rubrika je  nová, ale vlastně j i  znáte.. Každý rok se střídá VO a LDO v tom, kdo si pro vás připraví něco 
zajímavého. V letošním roce to bude ze šuplíku LDO, takže název rubriky je  jasný.

Poznáš z obrázku, jaké  je  to přísloví?
Pro prvn í 3, kteří vyluští všechna přísloví a nahlásí je  v kanceláři p.uč. A. Urbancová, je  přichystaná malá 
odměna!!! ©
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