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Představujeme absolventy školmho roku 2021/22;

Václav Pilař
Vašek je typem mladého muže, kterému nejlépe 
vyhovuje klid a ticho lesa. Takové prostředí se 
přesně hodí k jeho  introvertní stránce osobnosti, 
přemýšlivé povaze, kterou dovede pozitivně 
nasměrovat k soustředění a dobrým výkonům ve 
škole i při studiu kytary. Odráží se také bezpochyby 
v jeho hlavních zájmech, kterými jsou skauting, 
rybářství, les a myslivost. V kontrastu s tímto, ale 
dovede projevit i své druhé , j á “ a pěkně si „zařádit“ 
i při akčnějších činnostech, jako je například airsoít, 
který ho velmi baví, nebo prezentaci písniček 
s kytarou, které zpívá s opravdovou chutí a 
„naplno“. Vzhledem k vysoké muzikálnosti Vaška a 
jeho sklonu k hloubavému přístupu ke studované 
problematice, mohl dosáhnout na hraní rozličného 
koncertního repertoáru. Ve svém vystoupení 
zahraje skladby od renesančního období až do 
současností, a to v obsazení jak sólovém, tak i 
komorním, v duetu i triu.

Erich Knoblauch

Filip Parpel
Fila je muzikant s velkým M. Jeho talent se projevil 
hned první hodinu. Druhá hodina ukázala, že je 
pilný jak včelička, třetí hodinu se projevila jeho 
silná osobnost, která unese i velké a náročné úkoly, 
když dostal na týden 20 cvičení, čtvrtou hodinu 
předvedl svou vysokou inteligenei, když mi jen tak 
přinesl lízátko, abych měla lepší den :-) Pátá 
hodina ukázala i jeho velkou trpělivost, když musel 
hledat tóny na kjáaře a šestou se stal mým 
nejlepším žákem. Ne, trochu přeháním, ale pravda 
je že v tuto chvíli je  a myslím, že ještě hodně 
dlouho bude mým nejlepším žákem. V tuto chvíli je 
i nej aktivnější žák a troufám si říct, že nejen z mých 
žáků, ale možná i ze všech na naší škole. Chodí na 
hodiny kytary, baskytary, sboru, souboru, bigbandu 
a kdykoli je potřeba vytvořit rychle nějaké 
vystoupení na vernisáž aj. volá se Filovi. Jeho 
budoucnost vidím mezi špičkovými muzikanty, ke 
kterým se dostane jedině přes konzervatoř, tedy 
bych mu moc přála, aby se na ni dostal, pokud se

tak rozhodne. A pokud se tak stane, nemám 
sebemenší pochyb, že se opravdu prosadí a budeme 
moci na ZUŠ Žatec říkat, učili jsme Filu Parpela, 
toho slavného muzikanta. ;-)

Lucie Kolmanová

Monika Kunová
Monika nastoupila do ZUŠ Žatec 1.9.2013, a to do 
tanečního oboru se zaměřením na lidový tanec. 
V roce 2018 změnila zaměření a začala navštěvovat 
taneční obor moderního tance. Je velmi soustředěná 
na výkon a pilná. Občas je na sebe až příliš přísná, 
má na sebe velké nároky. V loňském roce si sama 
připravila velmi pěkné sólo v jazzovém stylu. 
Zapojuje se i do kolektivní práce, nabízí různé 
náměty na chorografíe včetně hudby a také vymýšlí 
ehoreografické změny. O sobě tvrdí, že má raději 
starší hudbu. Na styl moderního tance se velmi 
rychle adaptovala, jde jí velmi dobře.

Lenka Turková

Jaroslav Hrůza
Jára nastoupil do ZUŠ na saxofon v roce 2015. Po 
krátké době byl již schopen veřejně vystupovat a 
účastnit se soutěže v sólové hře, kde hned napoprvé 
dosáhl úspěchu, když přivezl třetí místo z krajského 
kola. V současností se zapojil též do komomího 
souboru v ZUŠ, se kterým vystupuje na veřejnosti. 
Jára vystupuje také mimo ZUŠ se souborem BJB 
Žatec. Těším se na další spolupráci s Járou 
v druhém stupni studia.

Aleš Musil

Erik Šmíd
Erik je žákem výtvarného oboru od roku 2015 a i on 
je v letošním školním roce absolventem 1. cyklu. Je 
velmi kreativní, má cit pro kresbu, malbu i 
modelováni. Náměty zpracovává tvůrčím 
způsobem, má svůj osobitý styl, který rok od roku 
zdokonaluje. Při tvorbě využívá své zkušenosti a 
bohatou fantazii. Jeho práce tak nikdy nechybí na 
výstavách ZUŠ a výtvarných přehlídkách. Přeji mu, 
aby i nadále měl výtvarku rád, aby neztratil své 
zaujetí a své výtvarné vlohy dále rozvíjel.

Eva Knoblauchová



Jan Beneš
Honza navštěvuje dramaťák již od školkového 
věku. Začínal u paní učitelky Radky Jandíkové a 
postupem času prošel pod mýma rukama, dále byl u 
Adély Bryndové, Lucie Brichtové a skončil opět u 
mč, jako absolvent prvního cyklu. Zodpovědnost 
nikdy nebyla Honzova nej silnější stránka, ale 
poslední dobou se to zlepšuje :-) má za sebou 
spoustu vystoupení, ať už sólových, nebo v 
souboru. V letošním roce ho čeká role nejvyššího 
rady a myslím, že se máte opravdu na co tě š it:-)

Veronika Kouřová

Elena Nuhlíčková
Elenka začala do mé třídy chodit před sedmi lety. 
Nejprve hrála na zobcovou flétnu, ale velmi správně 
se později, při váhání mezi klarinetem a příčnou 
flétnou, rozhodla pro klarinet. Brzy byla schopna 
veřejně vystupovat a hned při první sólové soutěži 
zaznamenala velký úspěch, kdy dosáhla třetího 
místa v krajském kole soutěže na dechové nástroje. 
Stejného umístění dosáhla také o rok později se 
svými kamarády z klarinetového kvarteta v soutěži 
v komorní hře. Ještě důležitější než ocenění je, že 
Klenku klarinet baví a jistě bude pokračovat i 
v druhém stupni studia. A to mě těší.

Aleš Musil

Helena Havlová
Výtvarný obor začala Helenka navštěvovat již  
v první třídě základní školy, postupně se k ní 
připojila i mladší sestra Madlénka. Nyní je 
absolventkou prvního cyklu. Mám radost, že je 
výtvarce stále věrná, navzdory loňské distanční 
výuce. Postupem let dokonce její zájem o tento 
obor stoupá. Její práce se objevují na každoročních 
výstavách výtvarného oboru, na různých 
výzdobách, v Zuškovinách, zúčastňuje se soutěží. 
Pevně věřím, že Helenku bude výtvarné umění a 
zájem o něj provázet celý život a našemu oboru 
bude věmá i při studiu druhého cyklu.

Iveta Mynaříkková

Barbora Benešová
Bára Benešová - Za celých 7 let, co Bára chodí na 
dramaťák, jsem ji ještě neviděla smutnou, nebo 
zamračenou. Její přítomnost zaručuje veselou 
atmosféru za všech okolností. To, že je přítomna, 
nepoznáte jen podle dobré nálady všech ostatních, 
ale hlavně podle toho, že je všude sly še t:-) Je velmi 
zodpovědná, cílevědomá a v rekordním čase je 
schopná naučit se zpaměti naprosto jakýkoliv text. I 
když, jak sama říká, to, co by se potřebovala naučit 
do školy, už tak slavné n e n í:-)

Veronika Kouřová

Šárka Špírková
Šárka v naší zušce začala svou muzikantskou dráhu 
jako hráčka na zobcovou flétnu, já  ji doprovázela. A 
jednoho dne řekla (asi po dvou letech), že chce taky 
umět hrát na klavír. I stalo se. Šárka je muzikant 
citlivý i pracovitý. Jen trošku zbrklý a netrpělivý -  
už včera bylo pozdě a co není hned, na to je těžké 
počkat. Navzdory časové vytíženosti (atletika) je 
Šárka muzikantem, o kterého nemám strach -  u 
málokoho jsem si tak jistá, že bude v hraní 
pokračovat i dávno poté, co opustí svého učitele. 
Šárka se chce stát lékařkou ne jen s tak ledajakou 
specializací a já  jí držím palce!

Romana Oliviková

Daniel Řepík
Dan se přihlásil do zdejší školy až v patnácti letech 
do druhého cyklu. O to víc si jej vážím, protože 
v tomto věku k nám tolik žáků již nepřichází. Pro 
svoje budoucí povolání hru na klavír nepotřebuje, 
ale chtěl se ji prostě naučit. Je to velice cílevědomý 
žák, který se na každou hodinu připravuje velice 
svědomitě a jen tak s nějakým výsledkem se 
nespokojí. Dan studuje na Obchodní akademii v 
Žatci s velice dobrými výsledky, a proto by později 
chtěl pokračovat i na vysoké škole.
Do dalšího života mu přeji hodně úspěchů a aby se 
mu vyplnily všechny jeho sny.

Petra Kšandová

Daniel Kuna
Do základní umělecké školy nastoupil v září roku 
2016 do třídy pana učitele Růžičky. Zpočátku se 
věnoval hře na zobcovou flétnu a později přestoupil 
na trubku. Účinkuje v souboru komorní hry Q-5 a 
jazzovém souboru The Little bit Band, se kterými 
se aktivně účastní akcí pořádaných základní 
uměleckou školou. Mimo školu účinkuje v souboru 
Zatecký BJB Band pod vedením Františka Močka. 
Ve volném čase se věnuje házené.

Libor Růžička

Anna Voříšková
Absolutně se mi nechce věřit, že Anička již dosáhla 
věku absolventky prvního stupně studia na naší 
škole. Stále ji vidím jako tu nejroztomilejší 
holčičku, kterou si dokážete vybavit. Její pěvecký 
projev ve sboru byl prostě přenádhemý... usmívala 
se na celé kolo, krásně otevírala pusu, byla pozorná, 
a přestože občas plavala v textu, chytala se každého
slovíčka, čímž byla ještě roztomilejší  Svou
pěveckou dráhu začínala pod vedením paní Anny 
Urbancové a později přešla ke mně.



Anička je dodnes při svém zpívání kouzelná, když 
se usměje. Jsem moc ráda, že ji zpívání stále drží a 
těším se na každou zkoušku Cameraty, že na mě 
půvabně zamrká. ©

Alžběta Urbancová

Eliška Nováková
Eliška vždy bývala velmi milá a tichá. S 
přibývajícím věkem se tichost vytrácí, ale v jejím 
případě to vůbec není na škodu. Má skvělý smysl 
pro humor a celý kolektiv vždy dokáže rozesmát. 
Ten se promítá i do její drama tvorby a vymýšlení 
nejrůznějšíeh zápletek. Jako každého v jejím věku, 
ji moc nebaví škola a vše s ní spojené, eož ovšem 
na prospěehu není vůbee znát. Vyžívá se v rolích, 
kde se může předvést a být chvíli úplně někým 
jiným, než je ve skutečnosti. Letošní absolventská 
role „hy stěrky " j í  skvěle sedne :-)

Veronika Kouřová

Katesorie 6.
Kuneš Jan

Saxofon: 
Kate2orie 7.
Hrůza Jaroslav

Katesorie 9. 
Bučil Vojtěch

Zobcová flétna: 
Katesorie 1.
Kunová Olga 
Katesorie 2.
Fajlová Anna 
Basák Filip 
Válko vá Nikol

l. místo

1. místo s postupem

1. místo s postupem

2. místo

1. místo
2. místo
2. místo

Katesorie 3.
Vokráčková Terezie 2. místo

Výsledky okresního kola soutěží HO
Hra na bicí nástroje - sólo 
Katesorie 1.
Havlík Adam 
Kopeeký Daniel 
Pekárek Václav

Katesorie 2.
Kunrt Ondřej 
Hartman Jan

Katesorie 4.
Lóška Adam 
Skalieký Dominik

Katesorie 5.
Musil Jakub 
Kappler Martin

1. místo s postupem
1. místo
2. místo

1. místo s postupem
2. místo

1. místo s postupem 
1. místo s postupem

1. místo s postupem
1. místo

Hra na dechové nástroje: 
Příčná flétna:
Katesorie 5.
Wagnerová Barbora 
Hrůzová Ester

1. místo s postupem
2. místo

Katesorie 4.
Cafca Marko Hubert 1. místo 

Katesorie 5.
Wagnerová Barbora 1. místo s postupem 
Vokráěka Dominik 2.místo

Trubka: 
Katesorie 4.
Burda Jan

Katesorie 7. 
Skalický Dominik

Sólový zpěv 
Katesorie 0.
Kotapišová Lucie

Katesorie 1.
Gondeková Dora 
Fenclová Gabriela

Katesorie 2.
Burda Jan 
Dolejšová Amálie

1. místo s postupem

1. místo

1. místo

2. místo
2. místo

1. místo s postupem
1. místo

Katesorie 7.
Páteřová Anna Marie 1, místo s postupem

Hra na klarinet:
Katesorie 4.
Gunár Amošt 1. místo s postupem
Provazníková Anežka 2. místo

Katesorie 4.
Basáková Kateřina 2. místo 
HlaváěkováNatálie 3. místo 
Morongová Adéla 3. místo

Katesorie 6 a.
Nová Barbora 1. místo s postupem



Katesorie 7 a.
Černá Tereza

Katesorie 7 b.
Pospíšil Josef

2. místo

1. místo s postupem

Výsledky soutěže TO

Katesorie III.
3. taneční třída, choreografie Naděje

Stříbrné pásmo 
Draci, choreografie Andělům se líbíš

Bronzové pásmo 
Draci, choreografie Atomy a molekuly

Bronzové pásmo

Katesorie IV.
Sedmikvítek, choreografie Anica

Stříbrné pásmo 
Sedmikvítek, choreografie Kalamajka

Stříbrné pásmo 
Cool dance, choreografie Dospívání

Bronzové pásmo 
Amazonky, choreografie Víra, láska, naděje

Bronzové pásmo

Všem gratulujeme !!!
Výsledky krajských kol budou zveřejněny 
na www.zuszatec.cz

Absolventi školního roku 2021/22:
Hudební obor:
I. stupeň 
Josef Pospíšil 
Václav Pilař 
Barbora Hrůzová 
Amálie Koníčková 
Antonín Škváro 
Ema Brdičková 
Kateřina Pletichová 
Iveta Roubíková 
Adam Lóška
II. stupeň 
Klára Chalupová 
Magdaléna Homíková

Josef Hrůza 
Filip Parpel 
Jaroslav Hrůza 
Elena Nuhlíčková 
Šárka Špírková 
Daniel Kuna 
Jakub Vejvoda 
Arma Voříšková 
Martin Svoboda

Daniel Řepík 
Andrej Elias

Taneční obor:
I. stupeň 
Tereza Kunová 
Anna Voříšková

Výtvarný obor:
I. stupeň 
Tereza Párková 
Arma Voříšková 
Vanesa Diepoldová 
Stanislav Kadlec 
II  stupeň 
Pavla Lešková

Literárně dramatický obor:
I  stupeň 
Jan Beneš 
Eliška Nováková 
Aneta Menclová

Monika Kunová

Erik Šmíd 
Anna Bažantová 
Helena Havlová

Barbora Benešová 
Štěpán Kovář

Oceněný žák školního roku 2021/22:
Hudební obor:
Šárka Hamranová 
Filip Parpel 
Agáta Riedlová 
Barbora Wagnerová 
Jan Kuneš 
Jan Burda 
Klára Rossová 
Ema Brdičková 
Tereza Černá 
Jakub Wagner

Taneční obor:
Tereza Kunová 
Lucie Ležalová 
Lucie Adlerová

Výtvarný obor:
Tereza Párková 
Magdaléna Havlová 
Zuzana Kafková 
Pavla Lešková 
Markéta Jamboro vá

Hynek Beck 
Anna Hajná 
Elen Hartinová 
Amošt Gunár 
Josef Pospíšil 
Barbora Nová 
Marco Cafca 
Ondřej Kunrt 
Vladimír Sodoma 
Adam Havlík

Monika Kunová 
Kateřina Ležalová

Jana Havelková 
Viktorie Cviková 
Ondřej Daněk 
Vanesa Diepoldová 
Nguyen Ngoc My

Literárně dramatický obor:
Aneta Menclová Aneta Chomová
Adéla Maršičková Jan Legutko

v
Zák je oceněn na základě návrhu třídního 
učitele. Drobné ceny sí žáci převezmou v červnu 
na absolventských koncertech.

http://www.zuszatec.cz


Hudební nauka a multimedia - závěrečné testy
žáci, kteří byli uvolněni z výuky hudební teorie 
nebo ti, kteří mají nedostatečnou docházku, si 
napíší závěrečný test v týdnu od 16.-27,5.2022, 
Testy budou kdispoziei v jednotlivých třídách 
v aplikaci Google Classroom a o jejich psaní se žáci 
doví od svých třídních učitelů.
Všichni mají ještě možnost přijít na konzultace 
v termínu od 9,-19.5.2022 přímo do výuky hudební 
teorie.
Hudební teorie je  POVINNÁ, tudíž všichni žáci 
hudebního oboru j i  musejí mít klasifikovanou!!

Recenze:

ž , l !

Ve čtvrtek 24.3.2022 se konal unikátní Koncert 
pro Ukrajinu. Pořádán byl za účelem pomoei této 
zemi, která v den koncertu byla přesně měsíc ve 
válee s Ruskem. Na koncertě vystoupili žáci ZUŠ, 
například The Little bit Band, Camerata, 
saxofonové kvarteto, flétnový soubor, taneční 
soubory, žáci Scholy ludus, Žatecký příležitostní 
sbor a další. Podařilo se nám vybrat neuvěřitelných 
53 250,-Kč, které byly následující den zaslány na 
konto organizaee Člověk v tísni. Chtěli bychom 
touto cestou poděkovat všem, kteří se na tomto 
úspěchu podíleli, městskému divadlu, žákům naší 
školy, štědrým posluchačům a Žateckému 
příležitostnímu sboru.
Velice si vážíme vaší podpory!

Soustředění The Little bit Bandu v Pískách u 
Křivoklátu
Soustředění bylo primárně zajištěné pro hráče 
jazzového orchestru (Big Band) The Little bit Band, 
který se připravuje na velký koncert k desetiletému 
výročí založení souboru. V pátek ve tři hodiny 
odpoledne jsme vyjížděli. Když jsme dorazili na 
misto, ubytovali jsme se a po večeři jsme šli hned 
hrát. Režim dne vypadal tedy tak, že jsme buď 
hráli, nebo jedli s krátkými siestami. Čistého času 
jsme hráli ecalóh. Bylo to hodně náročné, ale taky

hodně přínosné. Jako výpomoc nám přijel pan učitel 
Jakub Fischer ze ZUŠ Klášteree nad Ohří a pár 
bývalých žáků ZUŠ i z orchestru. Celkově jsme 
nacvičili 16 skladeb, z nichž některé byly náročné a 
některé snadnější. Ubjdování a stravu jsme měli 
zajištěné ve Střední lesnické škole v lesích, ale 
bohužel jsme se nestačili ani podívat po okolí. 1 tak 
se nám tam moc líbilo a i přes hodně práce jsme si 
užili spoustu legrace. Budeme doufat, že se nám do 
koncertu nie nevytratí a vystoupení se povede.

Lucie Kolmanová
Jak to vidí účastník:
Soustředění s The Little Bit Bandem bylo skvělé, 
hlavně ten fakt, že jsme v podstatě jen hráli a hráli 
dokola, až mě z toho pálily prsty. Ráno jsme 
vstávali na snídani, hned po ní jsme měli dělenky 
(dělené zkoušky podle sekcí) a před obědem jsme 
hráli všichni společně. Po obědě jsme měli chvíli 
pauzu a hned potom jsme zase šli hrát. Před večeří 
jsme měli od hraní chvilku klidu, ale po večeři jsme 
zase měli dělenky. Z celého toho hraní mě bolely 
prsty až tak, že když jsem se dotkl strun, tak mě to 
pálilo. Za eelé soustředění jsem se ale naučil moc 
věcí, které se mi budou hodit i do budouena. Užili 
jsme si tam všichni moc srandy a sekce, které jsem 
součástí -  rytmika (bubny, klávesy, baskytara, 
kytara, perkuse) -  si kvůli občasnému 
nerytmiekému hraní vybudovala paradoxní název -  
ARYTMIKA. Filip Parpel

C o  s e  c l i y s t á :
Základní umělecká škola v Žatci po dvouleté 
covidové přestávce opět pořádá oslavu 
Mezinárodního Dne tance, tentokráte již  
poosmé. Bude se konat ve čtvrtek 28.4. 2022 v 
letním kinč v Za tel od 15.00 hod.
Mezinárodní den tance je  oficiálně uznávaný 
svátek, který se po eelém světě každoročně koná 29. 
dubna na památku narození velkého tanečního 
reformátora Jeana-George Noverrea (1727). Svátek 
byl uznán v roee 1982, kdy jej poprvé vyhlásil 
Taneční výbor Mezinárodního divadelního institutu 
ITI jako Mezinárodní den tanee. Česká republika se 
k oslavám připojila v roce 2010 díky iniciativě Vize 
tance. Od roku 2014 akci každoročně pořádá Art 4 
People. ZUŠ Žatee se Dne tance účastní již 10. 
rokem. Událost je určena pro širokou veřejnost a 
vstup na akei je zdarma.
Po řadě našich měst se koná celodenní program, 
nabízející taneční vystoupení a workshopy jako 
průřez napříč všemi tanečními žánry (společenský 
tanec, balet, lidový tanec současný a moderní tanec.



rock and roll, street dance a další). V rámci oslav 
tance je také pořádán celorepublikový flashmob, 
který má za cíl propojovat společnou choreografií 
vícero lidí, v předem určený čas, na předem 
určeném místě a s určitou myšlenkou (např. v Praze 
u Národního divadla -  Nové scény nebo letos na 
Střeleckém ostrově).
Srdečně vás tímto zveme k účasti na oslaváeh. 
Přijďte si s námi zatančit nebo alespoň potěšit své 
oči a srdce pohledem na roztančené děti.
Veškerou organizaci bude zajišťovat naše škola, 
(vytvoření improvizovaného taneěního parketu, 
konferenci, ozvučení i sestavení programu). 
Myslíme si, že diváci mají již mezi vámi své stálice 
a tak budeme opravdu rádi, když se k nám i 
v letošním roce připojíte.
Pokud máte tedy zájem představit své taneční 
soubory, zaujmout diváky svými tanečními 
vystoupeními a zapojit se do celorepublikové akce, 
kontaktujte nás do 11.4.2022 na tel. 415740368, 
e-mail zus@zuszatec.cz nebo přímo p. uč. I. 
Fábryovou na tel. 723 053 637, se kterou se 
domluvíte i na předání nahrávek. Těšíme se na 
zajímavý a pestrý program, který vznikne i Vaší 
zásluhou a doufáme, že se budete podílet na pestré 
podívané pro všeehny taneční příznivce. Budeme se 
na vás těšit.

Koncert 10 let souboru The Little bit Baud- 29.4.2022 
v 17.00 hod v divadle v Žatci. Orchestr pracuje pod 
vedením Lucie Kolmanové se zaměřením na jazz a 
jeho žánrové/stylové odnože. Ani se nechce věřit, 
že již  uplynulo tolik let. Pozváni jsou všichni, kteří 
orehestru fandí a mají rádi hudbu. Jako hosté budou 
i bývalí žáci orchestru.

Výstava VO - 5.5.2022 v 16.00 hod. ve Sladovně 
bude zahájena výstava pod názvem „Tajemný 
vesmír“, která bude k vidění do 16.6.2022.

Rodinný koncert - 10.5.2022 v 17.00 hod. v sále 
ZUŠ. Jedná se o koncert, na kterém hrají žáci naší 
školy spolu se svými rodinnými příslušníky.

Jarní sborový koncert - 13.5.2022 v 18.00
v Kapucínském klášteře. Zpívají dětské pěvecké 
sbory ZUŠ a Žatecký příležitostní sbor.

2. ročník Jazzfestu - 25.5.2022 od 9.00 hodin
v letním kině v Žatci. Festival má nadregionální 
charakter, na který se sjíždějí orchestry z různých 
ZUŠ. Je otevřený pro veřejnost a ve veěemích 
hodinách vystoupí kapela Milana Svobody.
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Jazz Fest Competit ion
25. května 2022 
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Závěrečný koncert v divadle - 31.5.2022 od 17.00 
hodin. Koncert, na kterém se podílí všechny obory 
ZUŠ.

ABSOLVENTI! 
6.4. v 16.00 je focení všech absolventů na 
zahradě školy. Přijďte všichni včas!!

V termínu od 14.-18.4.2022 jsou velikonoční 
prázdniny, tudíž nebude realizována výuka a 
škola bude zavřená!!!

mailto:zus@zuszatec.cz


Základní umělecká škola Žatec, okres Louny
Studentská 1030, 438 01 Žatec, tel. 415 740 368

vyhlašuje pro školní rok 2022/2023

I
h u d e b n í h o

do těchto oborů:

■ přípravná hudební výchova

■ individuální nástrojová výuka
na klavír, elektronické klávesové nástroje, kytaru, elektrickou a 
basovou kytaru, housle, violoncello, kontrabas zobcovou a příčnou 
flétnu, bicí, klarinet, saxofon, trubku, trombon, tubu, akordeon 

- sólový zpěv
■ sborový zpěv

VÝTVARNÉHO přípravné studium  

výtvarná výchova
výtvarná výchova sc zam ěřením  na keramiku 
výtvarná výchova se zam ěřením  na grafiku

LITERARNE DRAMATICKÉHO
- přípravné studium
- dram atická výchova

SCHOLA LUDUS - cyklická výuka hudebního, literárně dram atického, tanečního,

výtvarného oboru

t a n e č n í h o - studijní zam ěření na:

m oderní tanee (klasický, společenský, jazzový, step, hip hop, 
disco, RnB)
tanec s hůlkou (mažoretky) 
výuka baletu

Všechna oddělení ma jí taneční průpravu a základy baletu.

KURZY PRO DOSPELE - taneční pro dospělé, současný tanec

_________________________________________ - výuka hry na nástroje a zpěv ( podle zájmu uchazečů)___________

ZÁPIS se bude konat ve dnech 16.5. -  20.5. 2022 od 14.30 -1 7 .3 0  hodin

Přihlášky zasílejte pouze elektronicky přes naše webové stránky -  www.zuszatec.cz /
elektronická přihláška do ZUŠ 

Žáci jsou přijati na základě talentové zkoušky, která se bude konat ve Vámi zvolený termín

Informace na tel. čísle 415 740 368, 722 960 195, nebo v budově ZUŠ - 1. patro 
(ředitelka školy Bc. I. Marešová, nebo v kanceláři školy)

http://www.zuszatec.cz


Hrátky s obrázky
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 VO, takže název rubriky je  jasný.
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