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Všem žákům, vyučujícím, rodičům a přátelům ZUŠ přejeme úspěšné a šťastné vykročení do 
dalšího školního roku 2019-2020, ve kterém naše škola bude slavit j iž  140. výročí vzniku!

Poznáš mě?
Tato rubrika se na stránkách časopisu objevuje j iž  od 
záři 2018. Na fotografiích z  dětství našich 
vyučujících je  vaším úkolem poznat kdo to je. Své tipy 
můžete psát na papírek, který pak vhodíte do 
krabičky s názvem rubriky, která je  umístěna v košíku 
u hlavního vchodu do ZUŠ. Nezapomeňte uvést své 
jm éno a pak jm éna učitelů pod číslem fotky. Ze 
správných odpovědí vybereme správně tipující, kteří 
získají sladkou odměnu. Tak hádejte - Poznáte je?

Foto č . l l

Foto Č.I2:

V minulém čísle byly na fotkách tyto vyučující - č .9  
J. Jirásková a č. 101.Fábryová. Částečně správně 
odpověděli tito žáci: Iva Blažková a Štěpán Blažek. 
Přijďte si pro odměnu k p. A. Urbancové do 
kanceláře!

Ohlédnutí za minulým školním rokem
Na jaře 2019 se pořádala řada akeí, o kterých jsme 
vás neměli možnost informovat, protože poslední 
číslo našeho časopisu vyšlo v dubnu. Tudíž toto 
ohlédnutí berte jako malou připomínku akeí a 
úspěchů končícího loňského školního roku. 
Každoročně se na Konzervatoři v Teplicíeh pořádá 
soutěžní přehlídka pro zobeové flétny s názvem 
,,Teplické Flautohry“ . Pro soutěžící jsou připraveny 
kreativní workshopy a prezentace firem s hudebními 
nástroji, které lze vyzkoušet osobně a případně hned 
zakoupit. Soutěží se zde v sólové i souborové hře. 
Minulý školní rok za naši ZUŠ soutěžil Marek



Vyskočil, který v sólové hře v VIL kategorii, kde byl 
nej větší počet soutěžících a tudíž i veliká 
konkurence, získal 1. místo!! 1 našemu kvartetu The 
Big and Small Recorder se zadařilo. Společně 
obsadili krásné 2. místo.

swingových bandů, které soutěžily mezi sebou. 
Soutěž je velmi přátelská, nemá kategorie, hodnotí se 
celkový dojem kapely. Orchestry byly ze základních 
uměleckých škol ve městech z blízka (Louny, 
Chomutov, Jirkov, Litvínov) ale i z větší dálky 
(Praha, Děčín, Český Brod, Brandýs nad Labem, 
Rožmitál p. T.) a samozřejmě i ze Žatce.
Soutěžní festival se konal od 9.00 do 18.00 hodin a 
na závěr jako host vystoupila kapela Top Dream 
Company. Diváky tvořili žáci ze ZS v Žatci (kteří své 
dojmy uplatní v hodinách HV) a ělenové 
jednotlivých orchestrů, kteří se navzájem 
poslouchali. Reakce dirigentů zúčastněných orchestrů 
jsou příznivé, takže plánujeme organizaci 2. roěníku 
tohoto festivalu v roce 2020.

Dny otevřených dveří pro předškoláky
Ve dnech 13. a 14. 5. 2019 navštívily naší ZUŠ 
předškolní děti z mateřských škol Žatec a Liběšic. V 
hodinovém programu, který připravili učitelé a žáci 
ZUŠ, děti mohly nahlédnout pod pokliěku všech 
uměleckých oborů, vyučovaných na naší škole. Samy 
se pak mohly zapojit do zpěvu, her, tance i malování. 
Z jejich tváří byla čitelná zvídavost a nadšení pro 
obor, který preferovaly. Těšíme se, že mnozí budou 
navštěvovat naši školu a vyrostou z nich tvořiví, 
mladí lidé.

Jazzový festival 2019
29.5.2019 se v letním kině konal 1. ročník Jazzového 
soutěžního festivalu, který pořádala Základní 
umělecká škola Zatec ve spolupráci s městským 
divadlem, za finančního přispění Města Žatec.
Po zkušebním 0. ročníku v loňském roce se letos 
konal 1. ročník, na kterém se sjelo 12 jazzově-

Velikonoční návštěva žáků VO a LDO v Domově
v

seniorů v Zatci
Již několik let spolupracuje ZUŠ Žatec s Domovem 
seniorů Žatec. V loňském školním roce nás napadlo i 
společné velikonoční tvoření spojené s předčítáním. 
Děti z dramatického oboru, pod vedením p.uč. 
Urbancové, si připravily ukázky z knih, které 
předčítaly seniorům na pokojích.
Výtvarný obor, pod vedením p.uč.Mynaříkové, si 
připravil barevné zápichy tvořené pomocí různých 
výtvarných technik. Děti společně se seniory 
následně zápichy dotvářely.
Akce byla velmi povedená a podle kladných ohlasů 
již  nyní přemýšlíme o jejím  pokraěování.



Osamělý pastýř
Pod tímto názvem se v červnu 2019 v Městském 
divadle v Žatci realizovalo představeni pro žáky 
základních škol, ve kterém se propojily všechny 
obory. Tématem byl film, jeho hudba a dějová linie, 
žánr a vývoj jak českého, tak zahraničního filmu, vše 
postavené na notoricky známých filmech. Dějová 
linka byla herecky naznačena, tanečně provedena a to 
vše za přítomnosti živé kapely, kterou tvořili také 
žáci obou škol. Celým filmovým světem provázeli 
diváky dva žáci literárně dramatického oddělení 
ZUŠ. Po celý den žáci své interaktivně výukové 
představení předvedli celkem 3x za sebou žákům ze 
všech škol v Žatci a veřejnosti. Dle ohlasů měli velký 
úspěch.

Výstava Město
V květnu 2019 se v Galerii Sladovna instalovala 
výstava prací VO naší školy. Každoročně se takto 
prezentují žáci svými výkresy a výrobky. Výstava se 
konala do poloviny června a shlédlo ji mnoho 
účastníků.

Novinky
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Během prázdnin se v naší škole malovalo, 
opravovalo co se dalo a někde pokládaly nové 
koberce, aby se vám v naší škole ještě lépe pobývalo 
a pracovalo ©.
Také učitelský sbor má jisté změny, což se můžete 
dočíst v samostatné rubrice.
Nezaháleli však ani naši žáci, kteří se již v srpnu sešli 
a pilně nacvičovali, protože je hned na počátku září 
čeká řada vystoupení. Tímto děkujeme jim i jejich 
vyučujícím za jejich píli.
Co nás čeká v následujícím školním roce?
Rok 2020 bude pro naši školu významným, protože 
vněm  oslavíme již 140 let od vzniku hudební školy. 
Od ledna se tedy můžete těšit na samostatnou 
rubriku, věnovanou právě historii naší školy, stejně 
jako na řadu akcí, spojených s tímto výroěím.
Na stránkách tohoto časopisu se dočtete nejen o nich, 
ale i o tom, že se do našich oslav můžete tvořivě 
zapojit.
I v letošním roce vás čekají naše tradiční žákovské 
koncerty, komorní koncerty, na které přijíždějí hosté, 
velké akce pro veřejnost (například masopust. Jazz 
fest, Učirtelský koncert. Rodinný koncert, aj.) a práci 
naší i našich žáků budete mít možnost vidět také 
mimo budovu naší školy, protože jak jistě víte, 
účinkujeme na mnoha místech při nej různějších 
příležitostech.
Náš časopis v loňském roce prošel změnou, a tak jen 
připomínáme, že další vydání bude v měsíci lednu 
2020 a pak v dubnu 2020. vedení školy

^ č u jíc í ve školním roce 2019/20:
Ředitelka: Bc. Irena Marešová
Zástupkyně: MgA. Alžběta Urbancová

Klávesové nástroje:
Jana Bednářová -  klavír 
MgA. Milan Dlouhý -  klavír 
Jaroslava Jirásková - EKN 
Bc. Petra Kšandová -  klavír 
Mgr. Milan Kubík -  EKN 
Bc. Irena Marešová -  klavír 
Barbora Mašková -  klavír 
Mgr. Romana Olivíková -  klavír 
Libor Růžička - EKN 
Mgr. Radka Žočková -  klavír 

Dechové nástroje:
Kateřina Bambousová -  flétna 
Peter Burica, DiS. -  trubka 
Mgr. Jan Kranda -  flétna 
Bc. Aleš Musil -  klarinet, saxofon 
Libor Růžička -  trubka, trombon 
Zuzana Růžičková -  klarinet, flétna 
Petra Sekretová, DiS. -  flétna



Bicí nástroje:
Jan Valenta, DiS.
Pavel Weinelt, DiS.

Strunné nástroje:
Mgr. Erich Knoblauch -  kytara 
Lucie Kolmanová -  kytara 
Mgr. Blanka Koňáková -  housle 
Vít Pošmurný, DiS. -  housle 
Miroslav Srnka -  kytara, cl. kytara 
Josef Ulrich, DiS. -  kytara 

Pěvecké oddělení:
Klára Čoudková, DiS. -  sólový zpěv, sbor 
Mg A. Alžběta Urbancová -  sbor

Orchestry:
Lucie Kolmanová,DiS.

Hudební teorie:
Mgr. Jan Kranda 
Mgr. Michaela Víšková 
Mgr. Radka Žočková 

Taneční obor:
Ivana Fábryová
Vivian Sprláková-Puková, DiS.
Lenka Turková 

Výtvarný obor:
Mgr. Eva Knoblauchová 
Mgr. Iveta Mynaříková 
Ester Polearová 

Literárně dramatický obor:
Mgr. Adéla Bryndová 
Be. Radka Jandíková 
Veronika Kouřová 
MgA. Alžběta Urbancová

Barbora Strasserová
Do ZUŠ chodí od roku 2007. Je absolventkou 1. 
stupně. I když měla mírné přerušení docházky její 
láska k tanci jí vrátila zpět s ještě větším nasazením 
začala na sobě pracovat. Sama vymýšlí vlastní 
choreografie a zapojuje se i při tvorbě kolektivní 
choreografie. Ochotně pomáhá ostatním, když jim 
něco nejde. Jejím největším úspěchem byla 
v loňském školním roce účast na otevřeném 
mistrovství České republiky v Jablonci nad Nisou, 
kde obsadila krásné 4. místo v sólo contemporary.

Lenka Turková

Jáchym Valeš
Dramaťáekým členem je už od roku 2014, tedy 6. 
školní rok, ale mám pocit, jako by tu byl věčně - Jája 
je totiž přesně ten typ dítěte, na kterého se 
nezapomíná, v tom nelepším slova smyslu.
Své dramaťácké počátky započal u paní učitelky 
Urbancové, a poté přestoupil o dvě patra níž km é 
partě dětí. Zpočátku jsme k sobě pracně hledali cestu, 
ale teď s klidným svědomím mohu napsat, že jsme ji

úspěšně našli a že se mi po naší společné cestě kráčí 
moc hezky. Jája je nejen šikovný dramaťák, aleje to i 
vášnivý hledač pokladů, velký milovník a parťák 
svého pejska Julinky, a v neposlední řadě i velmi 
dobrý střelec v žateckém střeleckém kroužku.
Moc Ti Jájo přeju, abys vždycky našel tu správnou 
cestu k čemu si jen budeš přát, a aby Tě vedla 
správným směrem.

Radka Jandíková

Recenze:
Jazz fest
Na 1.ročníku Jazz Fest Competition letos vystoupilo 
12 bandů z různých měst.
My z The little bit band jsme hráli jako první, když 
tam ještě skoro nikdo nebyl. Všechny bandy měly 
zahrát povinnou skladbu Birdland. Počasí vůbec 
nebylo hezké. Byla zima a dost pršelo. Když jsem si 
prohlížel fotky z nultého ročníku, viděl jsem, že 
tenkrát bylo vedro. Hezky se o nás postarali, k obědu 
jsme měli jídlo, které jsme si předem objednali přes 
intemet.
Na konci při vyhlašování výsledků dostal The little 
bit band diplom za nej stabilnější rytmickou složku (v 
níž jsem i já© ).
V letním kině jsme strávili celý den. Večer pak 
vystoupil profesionální band Top Dream Company. 
Při nich jsme se pořádně vyřádili. Tento den se mi 
líbil a už se těším na příští rok.

Filip Parpel

Orient Dance 2019 ve Slaném
V sobotu 6.4.2019 se žákyně p. uč. I. Fábryové, 
věnující se orientálnímu tanci, zúčastnily taneční 
soutěže Orient Dance 2019 ve Slaném. Tato soutěž 
byla velmi kvalitní. Perfektní organizace, odborná 
porota a všechny soutěžící na vysoké úrovni.
A zde slavila obrovský úspěch naše Katka Tesařová.
V kategorii dospělí -  sólo orient, vytancovala 
vynikajícím výkonem při velké konkurenci (i 
zahraniční soutěžící) 1. místo. Stala se Tváří roku pro 
další ročník soutěže, v r. 2020 bude porotkyní a 
povede ve Slaném workshop.
Katce blahopřejeme, děkujeme za skvělou 
reprezentaci ZUŠ Žatec a přejeme mnoho úspěchů 
v dalších soutěžích i v osobním životě.

Ivana Fábryová

Výchovňák očima herce
Byl krásný slunečný čtvrtek a v žateckém divadle se 
od 6h ráno připravoval velkolepý výchovný koncert, 
kde muzikanti a muzikantky, tanečníci a tanečnice, 
herci a herečky měli ukázat publiku svůj talent a 
prestiž. Já jsem samozřejmě taktéž hrál a to 
v několika rolích. Nejprve jsem hrál mrtvolu. Cestou 
do divadla jsem ve své ruce nosil zamotané krvavé



tričko. Každý člověk na ulici se na mne díval jako na 
sériového vraha. Poté když jsem konečně dostal do 
divadla a navlíkl jsem si své krvavé tričko, musel 
jsem kolem sebe obmotat vinnou klobásu, která měla 
připomínat střeva. To se povedlo dokonale. Celou 
dobu jsem v divadle smrděl vinnou klobásou, která 
zamořila svým pachem všechno mé oblečení. 
Pokaždé když jsem se dostal na scénu (Výcbovňák 
jsme totiž hráli 3x za sebou), publikum se nejprve 
smálo a poté, co vidělo má střeva, zaznělo 
znechucené: „Fuj!!“. Přiznávám, byl jsem fuj. Poté 
jsem hrál Klingona z velmi slavné filmové série Star 
Trek. Samozřejmě jsme neměli přesnou kopii 
klingonského kostýmu, ale měl jsem na sobě vestu, a 
děsivý obličej Klingona jsem napodobil pomocí 
make-upu a černé fixky. Avšak já jsem nebyl jediný 
mimozemšťan, konkurovali mi ještě trojnohé stvoření 
Druh 8472 a robot. A na konec jsem si zahrál Indiana 
Jonese. Avšak nechci mluvit pouze o sobě, například 
muzikanti hráli naprosto brilantně. Připadal jsem si 
jako na orchestrálním koncertě pokaždé, když jsem 
zaslechl kytaru, flétny, piáno, saxofon, trubky, atd. 
Taktéž bych chtěl pogratulovat tanečníkům, kteří 
rozpohybovali všechny diváky svými pohyby. A i 
moji herečtí kolegové naplnili celý koncert energií. 
Ať to bylo zpodobněním Rockeyho, Jamese Bonda, 
Saxány, Jurského parku. Čelistí, všichni herci dali do 
svého výkonu naprosto vše.
Jsem rád, že se všechny ty nervy a přípravy vyplatily, 
protože v očích nás, účinkujících, byl Výcbovňák 
skvělý. My jsme si ho ohromně užili.
Tímto všem děkuji za váš čas a velice se vám všem 
chci omluvit, za ten pach klobásy.
Je velká škoda, že si naše výkony nemůžeme 
prohlédnout na video záznamu, a že se ani nemůžeme 
pochlubit doma, i když video záznam máme. Holt žít 
v GDPR světě není žádná malina!

Martin Mrnka, alias Márty

na stavbě zachytí netradičním způsobem, barevnými 
lepicími páskami, u nichž pak zůstali i při vytváření 
iluze velkoměsta. Když pak moderní velkoměsto 
modelovali z keramiky, propojili městskou zástavbu 
s okolní přírodou. Semtam se v obrazech objevili 
obyvatelé města a jeho ětvrtí a ulic, ať už elegantní 
staromódní dáma, maminka s dítětem, nebo stavební 
dělník, kterého výtah dopravuje vzhůru na jeřáb. 
Výstava tedy potěšila jak ty, kteří chodí městem 
zatím nejěastěji do školy a ze školy, tak ty, kteří mají 
školní léta dávno za sebou a městem prochodili i 
desítky let.

Markéta Jamborová

Soustředění žáků HO a LDO
V závěru školního roku jsme s paní učitelkou Luckou 
Kolmanovou a Klárkou Čoudkovou uspořádaly letní 
soustředění pro žáky hudebního a literárně 
dramatického oboru. Šéfem celé akce byla paní 
uěitelka Lucka, která vymyslela fantastický program. 
Letos jsme pojaly soustředění formou „za odměnu“, 
za celoroční práci a snažení dětí. Proto jsme vyjeli 
o posledním školním víkendu, a ne v průběhu roku, 
jak tomu bývalo doposud. Nechtěli jsme už nic 
dalšího připravovat, chtěli jsme s dětmi jen být, užít 
si sebe navzájem a víkendu plného her. Hry byly 
koneipované tak, aby uěily děti spolupracovat skrz 
různé věkové kategorie a obory, aby se naučily 
přijímat výhru i prohru, aby se učily hledat různá 
řešení jak vybruslit ze zapeklitých situací, aby se 
učily překonávat samy sebe, aby používaly strategii a 
hledaly nové cesty a neotřelé způsoby ke splnění 
ůkolů. To vše se v mých očích povedlo na výbornou. 
A že nám téměř celý víkend propršel? To se ukázalo 
jako další skvělý doplněk khrám, a vůbec to 
nevadilo. Naše děti jsou totiž úžasné a rozhodně 
nejsou z cukru!

Radka Jandiková

Pozvánka na procházku
Kdy jste byli naposledy na procházce městem? Že už 
je to dlouho? Že nemáte čas? Že jezdíte autem? To je 
ale velká škoda, uteče Vám spousta věcí. Pojďte 
s námi, půjdeme pěkně pomalu a budeme se pozorně 
dívat kolem sebe. A nebojte se, zas tolik se 
nenachodíte, protože Vás zveme do Galerie Sladovna 
na výstavu Město. Stihnete to určitě také, protože
výstava je otevřená až do 13. 6. 2019 Tak takhle
nějak zněla pozvánka na výstavu, kterou připravili 
mladí výtvarníci, keramici a grafici ze ZUŠ Žatec. Ve 
svýeh díleeh nabízeli pohled na město současné, 
minulé a popustili i uzdu fantazii, jak by město 
mohlo vypadat, kdyby... Proeházeli staré křivolaké 
uličky a čtvrti nejen za světla, ale i za kouzelného 
osvětlení plynových lamp. Obdivovali domovní 
znamení, která se jim tak zalíbila, že si vymysleli svá 
vlastní. Vloudili se na staveniště a dohodli se, že dění

Co se chystá:
Taneční obor
V novém školním roce 2019/20 máme v TO několik 
novinek. Jednou z nich je, že p. učitelka Klára 
Reblová odešla na mateřskou dovolenou, v srpnu se 
jí narodil syn Matěj.
Druhou novinkou je nová paní učitelka tance - slečna 
Vivien Šprláková-Puková, Dis., bývalá žákyně a 
absolventka TO ze třídy p. uč. L. Turkové. 
Vivien vystudovala taneční konzervatoř a bude pro 
žáky a naši školu určitě velkým přínosem. Přejeme ji 
hodně zdaru a ať se jí u nás líbí.
Třetí novinkou je, že p. uč. Ivana Fábryová bude učit 
jen lidový a orientální tanec. Mažoretky přenechala 
p. uč. L. Turkové.



Minulý školní rok žáci TO všech tří učitelek 
absolvovali řadu veřejných vystoupení a zúčastnili se 
mnoha tanečních soutěží, odkud ve většině případů 
přivezli medailová umístění. Jaká, to si můžete 
přeěíst na webových stránkách www.zuszatec.cz 
v sekci O škole -  zaměstnanci školy 
Hned v září žáci vystoupí na žatecké Dočesné - 
6.9.2019 a 14.9. na akci Dny kulturního dědictví. 
Ceká je úěast na našich již zaběhnutých akcích 
Masopust a Mezinárodní den tance a na tanečních 
soutěžích Elitery Louny, Postoloprtský střevíc a 
Bellytery Louny. Veřejných vystoupení a jiných 
taneěních soutěží se během školního roku naskytne 
urěitě hodně, takže taneěníci budou mít práce dosti a 
nudit se urěitě nebudou. © Přejeme tedy všech dětem 
šťastné vkročení do nového školního roku, lehké 
nohy, pružné tělo a radost z tance.

Hudební obor
V letošním roce se koná soutěž ZUS v těchto 
nástrojích: hra na klavír, ětyřruění hra na klavír, hra 
na kytaru, komorní hra kytar, hra na smyěcové 
nástroje, orchestrální hra. Na všechny se naši žáci 
pilně připravují.
Školní kola se konají 27. a 28.1. 2020 a jsou veřejně 
přístupná. Ti úspěšní pak zahrají na Koncertě vítězů 
školního kola 4.2.2020.
Pěvecké sbory budou mít své samostatné koncerty 
dne 13.12. 2019 a 22.5. 2020 v kostele u 
Kapucínského kláštera.
Připravujeme ke 140. výroěí vzniku naší školy řadu 
koncertů, nejen těch velkých, ale i menších, která si 
uspořádají jednotlivá oddělení samostatně. Z větších 
akcí nás ěeká také druhý roěník Jazzfestu. Sledujte 
prosím webové stránky školy, kde průběžně budete 
nacházet přesné termíny všech koncertů pořádaných 
školou www.zuszatec.cz.
Ve spolupráci se ZUŠ Podbořany nás letos ěekají dva 
reciproění koncerty. 17.12.2019 se koná Vánoění 
v sále naší školy a na jaře 2020 Jarní koncert v ZUŠ v 
Podbořanech.
V letošním roce dochází ke změně v pěveckých 
sborech, už nebudou 4, ale jen 3. A to Žížalky, 
Klíěenka a Camerata.
Pravidelně můžete vidět žáky hrát na třídních 
přehrávkách jednotlivých vyuěujících.
Do nového školního roku přejeme všem žákům 
hodně krásné hudby, píle a vytrvalosti, rodiěům a 
učitelům pak hodně trpělivosti a všem víru v dobré 
konce!

Literárně dramaticky obor
V letošním roce se koná soutěž ZUŠ v sólové recitaci 
a ve slovesném projevu. Takže svou ěirmost v prvním 
pololetí zaměříme na recitaci a individuální 
slovesnou tvorbu, což představuje především psaní 
vlastních textů dětí.

Dále, jako každý rok, se žáci LDO zúčastní 
přednesové soutěže Dětská scéna, která bude na jaře 
2020 .
V rámci oslav 140. výročí bychom rádi uspořádali 
nějakou tvořivou dramatickou dílnu s profesionály, 
do které bychom rádi zapojili i dospěláky nejen z řad 
rodiěů našich dětí. Tak snad se nám to povede.
Také chystáme výjezd na soustředění, což máme 
všichni rádi.
Naše žáky můžete zcela pravidelně vidět na našich 
žákovských a dalších koncertech v roli moderátorů.
A to nejlepší nakonec, vrátila se k nám opět naše milá 
vyučující Veronika Kouřová ©.

Výtvarný obor
V tomto školním roce čekají ZUŠ Žatec oslavy 140. 
výročí založení. 1 výtvarný obor se bude svými 
pracemi na tomto výročí podílet. Začneme 
vyhlášením výtvarné soutěže o nej zajímavější logo k 
140. výročí založení.
I námi připravovaný kalendář na následující rok 2020 
bude tématicky zaměřen k tomuto výročí.
V září proběhne výstava v Křížově vile v Zatci.
A jako každý rok, i letos budeme pilně pracovat na 
velkém společném tématu. Výsledky našeho snažení 
budou na jaře opět k vidění v Galerii Sladovna 
v Zatci.

Chválíme:
v  období duben až červen 2019 se žáci z mé třídy 
zúčastnili mnoha pohárových a jedné postupové 
soutěže. Za vzornou reprezentaci chválím všechny 
své soubory. Mimořádnou pochvalu si zaslouží 
soubor Sněhurky, který v postupové soutěži Národní 
šampionát mažoretek získal v oblastním kole titul 
vícemistra a postup do zemského finále. Zde pak 
obsadil krásné 5. místo.
Dále chválím a jsem pyšná na skvělé výkony sólistky 
Michaely Fenclové, která v pohárové soutěži „O 
Postoloprtský střevíc“ získala za svůj výkon v sóle 
contemporary hlavní cenu. A v otevřeném 
mistrovství republiky v Jablonci nad Nisou získala 
titul více mistryně republiky.

Lenka Turková

Ráda bych touto cestou poděkovala a předala velikou 
pochvalu všem ělenům dramaťáckých souborů 
Píďalky, Divočiny a Bamblkejah.
Píďalky a Divočiny projevili velkou odvahu a kuráž, 
když se se svými představeními připravovaly a 
následně zúčastnily souborové soutěže Dětská scéna. 
Podaly skvělé výkony, nestyděly se před diváky, a 
vydaly ze sebe to nejlepší. Jsem na vás moc pyšná! 
Bamblkejah si mé uznání zaslouží svou prací na 
souborovém absolventském představení, které 
vypovídá o jejich myšlenkách, o jejich pubertální
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duši, o jejich touhách a realitě. Při přípravě 
představení jste prošli trnitou cestou, ale výsledná 
práce vás vynesla až na vavříny. Moe si vás vážím za 
to, že jste se nenechali odradit prvotním nezdarem, že 
jste zatnuli zuby a vytvořili fantastické představení 
Kdo dál? Radka Jandíková

Děkujeme všem naším žákům, kteří věnovali ěást 
svých prázdnin nácviku vystoupení na Dočesné!!!!

Soutěž LDO

Kurzy pro dospělé ve školním roce 2019/20 - 
taneění obor
Naše škola i letos pořádá taneění kurzy pro dospělé 
taneční párv. začátečníky, pod vedením p. uč. Lenky 
Turkové a kurz orientálního tance pod vedením p. uč. 
Ivany Fábryové. Veškeré informace najdete na 
www.zuszatec.cz.

estov<^^

NEPŘEHLEDNETE
Všichni žáci musí mít ČIP k přístupu do budovy a 
zákonní zástupci potřebují přístup do elektronických 
žákovských knížek v systému IZUS.
Čip stojí 54,-Kč.
Obojí je možné si vyzvednout v kanceláři p. A. 
Urbancové v těchto termínech:
Pondělí 2.9.2019 od 8.30 -  16.30 hod.
Úterý 3.9.2019 od 16.00 -  16.30 hod.
Středa 4.9.2019 od 9.00 -  11.00, 15.00 -  16.30 hod 
Čtvrtek 5.9.2019 od 9.00 -  16.30 hod.
Pátek 6.9.2019 od 15.00 -  16.30 hod

Hledáme šikovné fotografy z řad našich žáků, 
kteří by se chtěli na dokumentování našich akcí 
podílet svými fotografiemi. Autory vždy uvedeme 
v ěasopise. Pokud máte zájem, přijďte se o tom 
domluvit s paní Alžbětou Urbancovou ©

Nabídka zaměstnání:
Od 1.1.2020 hledáme vyučující LDO na zkrácený 
úvazek. Bližší informace u ředitelky ZUŠ Bc. Ireny 
Marešové.

SCHOLA LUDUS začíná svou výuku ve čtvrtek 5.9. 
v 16.00 hodin v sále školy informativní schůzkou 
všech rodičů!

Každým rokem vypisuje LDO soutěž pro všechny 
malé i velké, kteří mají rádi náš krásný jazyk a rádi si 
s ním hrají. Letos je téma:
„ Jsem rád, že jsem  potkal “
Forma textu a žánr je na vás. Zvolte si, zda raději 
básníte, či píšete příběh. Jedinou podmínkou je délka 
textu, která nesmí přesáhnout velikost papíru A4, 
psaného textu na PC písmem typu Times Roman 
Č.12, řádkování 1,5.
Soutěžní kategorie:

1. kategorie: 6-8 let
2. kategorie: 9-11 let
3. kategorie: 12-15 let
4. kategorie: 16-19 let
5. kategorie: dospělí bez omezení ©

Už nyní se na všechny vaše texty těšíme, obzvláště 
pak na 5. kategorii ©. V minulých letech vznikla 
opravdu pozoruhodná umělecká díla.
Všechny texty se odevzdávají do 29.11.2019 
elektronicky na adrese: al.urbancova@zuszatec.cz 
Držíme palce ve vaší spisovatelské činnosti!!

Soutěž VO
Výtvarný obor vyhlašuje u příležitosti 140. výročí 
vzniku naší školy Soutěž o nejzajímavější logo školy. 
Logo by mělo být jednoduché, ale jedinečné! Dále 
dobře zapamatovatelné, jasně čitelné -  vztahující se 
k výročí.
Soutěžní kategorie:

1. kategorie: 10-13 let
2. kategorie: 14-16 let
3. kategorie: 17-19 let
4. kategorie: dospělí bez omezení ©

Všechny práce se odevzdávají do 15.11.2019 bud’ 
v kanceláři školy, nebo přímo p. uč. 1. Mynaříkové. 
V elektronické podobě posílejte na adresu: 
iv.iezkova@centrum.cz

Výsledky obou soutěží budou vyhlášeny a nejlepší 
práce ohodnoceny na vánočním koncertě školy, 
který se koná dne 10,12.2019 v 17.00 hod. 
v Městském divadle v Zatcí.

PRÁZDNINY:
Podzimní: 28.-30.10.2019
Pololetní 31.1.2020
Jarní 17 .2 .-23 .2 .2020
Velikonoční: 9. -  10.4. 2020
V těchto termínech se nevyučuje a škola je 
zamčená!
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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.

Sestavíš hudební nástroje? ©

I
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