
 

 

listopad 2013 

 

Vážení žáci, rodiče a přátelé školy, 

měsíc listopad se již několikátý den hlásí o slovo a tudíž je nejvyšší čas Vás 

informovat, co se nejen v ZUŠce chystá a připravuje.  

Dva měsíce jsou již za námi a mnoho našich žáků se již může pochlubit, co 

se letos naučili. Tomu také odpovídá oproti říjnu výrazně navýšená možnost 

nejrůznějších vystoupení.   

Pokud se projdete po chodbách školy, můžete obdivovat aktuální výtvarná 

dílka od našich malých i velkých výtvarníků. 

Jinak lze konstatovat, že veškeré úsilí žáků i pedagogů nyní směřuje 

k Vánocům, ale o tom až příští měsíc. 

PS: Pokud se Vám Novinky ze ZUŠky špatně zobrazují, můžete si je 

stáhnout zde. 

 

 

9.11.2013 12:12 - 10.11.2013 

Soutěž v melodramu v Šumperku 

O druhém listopadovém víkendu se v Šumperku uskuteční soutěž 

v interpretaci koncertního melodramu. Ze ZUŠ Polná se soutěže zúčastní 

Klára Schnitterová a Jan Hejral. Držíme palce a budeme Vás informovat, 

jak se jim v Šumperku zadaří. 
 

 

13.11.2013 

I. vystoupení v Domově důchodců Ždírec 

Žáci hudebního oboru vyrazí do DD Ždírec, aby svými hudebními výkony 

potěšili tamější seniory. 
 

http://www.zuspolna.cz/novinky-ze-zusky
http://www.zuspolna.cz/


 

15.11.2013 17:00 

Výročí 215 let založení Ochotnického 

divadelního spolku J. Poděbradský 

Komorní smyčcový soubor zahraje u příležitosti významného výroční 

místního Ochotnického divadelního spolku J. Poděbradský. Slavnostní 

setkání ochotníků a všech přátel divadla se uskuteční v pátek 15.11. v 17 

hodin v Kunštátské síni polenského hradu. 

 

 

18.11.2013 17:30 

Listopadový hudební večer 

Srdečně Vás zveme do Kuhnovy síně ZUŠ Polná na vystoupení žáků a 

pedagogů hudebního oboru. 
 

 

20.11.2013 

II. vystoupení v Domově důchodců Ždírec 

Do Domova důchodců Ždírec vyrazíme v listopadu s muzikanty rozdávat 

radost ještě jednou. 
 

 

29.11. – 1.12.2013  

Soustředění smyčcových souborů 

Od pátku 29.11. do neděle 1.12. se na Třech Studních uskuteční 

soustředění smyčcových souborů. Hrát se bude od rána do večera tak, 

že se z nejedněch housliček bude možná i kouřit …   

 

30.11.2013 17:00 

Zahájení vánočního času 2013 
Poslední listopadovou sobotu bude na Husově náměstí v Polné slavnostně 

zahájen adventní čas. Ze ZUŠ Polná tradičně vystoupí žáci pěveckého 

oddělení. Přijďte si poslechnout vánoční písně a koledy a společně se 

předvánočně naladit  
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