
18. výtvarný salon královských věnných měst
na téma Symboly měst
12. dubna –14. května 2017 
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
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Dobrovolný svazek obcí Královská věnná města a město Polička ve spolupráci 
s Centrem Bohuslava Martinů v Poličce a ZUŠ Bohuslava Martinů Polička pořádají

18. výtvarný salon královských věnných měst na téma Symboly měst. 

Ve dnech 12. dubna–14. května 2017 jsou ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů v Poličce vystaveny výtvarné práce žáků:

ZUŠ R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem
ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové
ZUŠ Střezina, Hradec Králové
ZUŠ Chrudim
ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř
ZUŠ Mělník
ZUŠ Jana Maláta, Nový Bydžov
ZUŠ Bohuslava Martinů Polička
ZUŠ Trutnov
ZUŠ Vysoké Mýto

Srdečně Vás zveme na vernisáž, která se koná dne 12. dubna 2017 v 16 hodin v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.
Ve dnech 12. dubna–30. dubna 2017 probíhá internetové hlasování na www.vennamesta.cz,
kde po celou dobu konání výstavy můžete podpořit dílo, které vás nejvíce oslovilo. 
Výsledky hlasování budou zveřejněny.
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Johana Tomášková 
8 let

„Busta Václava Hanky“ 

Barbora Černá
13 let

„Kohoutův dvůr“

Ondřej Holan
7 let

„Věž Jana Křtitele“

Eliška Pecnová
12 let

„Kašna Záboje“

Lucie Serbousková
16 let

 „Hankův dům 
a fontána Rukopisy“

Sebastián Ruml
11 let

„Kobka kostela“

Veronika Mertlíková
13 let

„Rukopis královédvorský“

Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem

Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem 
sídlí na náměstí T. G. Masaryka čp. 83 ve Dvoře Králové nad Labem
a čítá 540 žáků. Má zřízené všechny čtyři obory. 
Ve výtvarném oboru učí Mgr. Ivana Černá a Mgr. Jiří Holan.

Natálie Chroboková
12 let

„Fontána Rukopisy“
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Kamila Hraníčková
9 let

„Lev na soutoku“ 
kombinovaná kresba

Kolektivní práce
Tereza Adlafová, 8 let

Natálie Buriánová, 8 let
Eliška Hellerová, 8 let
František Jelínek, 7 let
Eliška Kubíčková, 7 let
Vendula Novotná, 9 let

Aneta Rážová, 9 let
Josef Rybár, 8 let

Petr Ungermann, 9 let
„STRAŠÍ NÁM VE VĚŽI?“ 

kombinovaná technika

Základní umělecká škola Habrmanova, Hradec Králové

ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové je škola s tradicí. Poskytuje vzdělávání 
v oboru hudebním, výtvarném a tanečním již 40 let. K výročí založení školy 
chystáme vydání 3 CD, koncerty, taneční představení, několik výstav 
a workshopů pro veřejnost.

Anna Bydžovská
11 let

„2 x  Dominanta“ 
fotografie

Michaela Davidová
6 let

„Souboj“
malba suchým pastelem

Alena Čížková
8 let

„Lev chrání své město“ 
kombinovaná kresba
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Dominika Bretová
12 let

 „San Francisco – most 
Golden Gate“ 

koláž

Anna Marie Kubicová 
12 let

„Londýn – červený bus, 
policejní stanice a Big Ben“

koláž

Kryštof Rejent 
10 let

 „Praha – Karlův most, 
Chrám sv. Víta“

koláž

Jakub Horn
9 let

„ Moje město“
protisk a suchý pastel

Julie Hornová
9 let

„ Moje město“
protisk a suchý pastel

Marie Coufalová
9 let

„Co mám na Hradci nejraději? 
Co by mi nejvíce chybělo? … 

Výtvarka“
keramický reliéf

Karolína Marková
12 let

„Londýn – červený bus, 
tel. budka a Big Ben“

koláž

Adéla Králová
9 let

„Co mám na Hradci nejraději? 
Co by mi nejvíce chybělo? … 

Výtvarka“
keramický reliéf

Anna Krásová
9 let

„Co mám na Hradci nejraději? 
Co by mi nejvíce chybělo? … 

Výtvarka“
keramický reliéf

Základní umělecká škola Střezina, Hradec Králové

Základní umělecká škola Střezina, Hradec Králové poskytuje základní vzdělání 
pro talentované zájemce ve věku od pěti až do dospělosti. Vyučování v ZUŠ 
probíhá ve všech uměleckých oborech: hudebním, literárně-dramatickém, 
tanečním a výtvarném. Pro zájemce nad 18 let je organizováno studium 
pro dospělé a ve všech oborech probíhá příprava ke studiu na středních 
a vysokých uměleckých školách. Výtvarný obor se vyučuje od roku 
1961 nepřetržitě dodnes. V současné době má výtvarný obor 
486 žáků. Výuka je soustředěna do hlavní budovy v Luční ulici. 
Vyučuje se ve skupině maximálně 15 žáků v základním studiu 
ve dvou nebo tříhodinových lekcích jednou týdně.



10 11

Základní umělecká škola Chrudim

K založení ZUŠ Chrudim pod tehdejším názvem Základní umělecká škola  
došlo v roce 1956. Postupně se k hudebním oborům přidávaly další, 
a to literárně dramatický, taneční a posléze i výtvarný. V roce 1963  
se škola přestěhovala do budovy, ve které působí dodnes a která se 
během dalších let rekonstruovala a přizpůsobovala potřebám 
výuky ZUŠ. V 90. letech došlo k rekonstrukci půdních prostor, 
kde vznikly dva výtvarné ateliery. V současné době navštěvuje 
výtvarný obor spolu s oborem keramiky 250 žáků.

Natálie Kroutilová
6 let

„Princezna“
ubrousková koláž,

tempera, pastel

Natálie Axmannová
6 let

„Princezna“
ubrousková koláž,

tempera, pastel

Veronika Kusá
8 let

„Kašpárek“
ubrousková koláž,

tempera, pastelKolektiv žáků
8–9 let

„Loutky“
kombinovaná technika
kresba a papírová koláž

Anna Malinová
6 let

„Princezna“
ubrousková koláž,

tempera, pastel

Oli Hafynec
15 let

„Z Muzea barokních
soch Chrudim“ 
soubor fotografií

Tobias Šimon
6 let

„Rytíř“
tempera, pastel



12 13

Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř

Základní umělecká škola F. A. Šporka v Jaroměři byla založena v záři roku 1940. 
V srdeční krajině na soutoku tří řek, za dobu více než 75let vychovala nepře-
bernou řadu osobností, kterým se umění stalo nezastupitelnou součástí jejich 
života a tím i jejich okolí. Od roku 2007 škola nese čestný název po hraběti 
Šporkovi, který v nedalekém Kuksu vybudoval divukrásný komplex hospitalu 
a lázní, a jako prozíravý donátor inicioval rozvoj umění, který i dnes 
významem dalece přesahuje hranice naší země. Jaroměřská ZUŠka 
se k jeho odkazu pevně hlásí a od roku 2015 využívá pro svoji činnost 
jedinečné a inspirující prostory zrekonstruovaného hospitalu.  
Ve škole v současnosti fungují obory hudební, 
literárně-dramatický a výtvarný. Škola má kapacitu 350 žáků, 
kterou dlouhodobě do posledního místa naplňuje.

Tereza Šafárová
8 let

 „Eliška Rejčka a Jaroměř“ 
kombinovaná technika

Antonín Ulich
9 let

 „Eliška Rejčka a Jaroměř“ 
kombinovaná technika

Zuzana Závodná
10 let

 „Eliška Rejčka a Jaroměř“ 
kombinovaná technika

Barbora Váchová 
a Štěpán Janeček

7 a 8 let
 „Eliška Rejčka a Jaroměř“ 

kombinovaná technika

Adéla Menclová
9 let

 „Eliška Rejčka a Jaroměř“ 
kombinovaná technika

Anna Jirková, 
9 let

 „Eliška Rejčka a Jaroměř“ 
kombinovaná technika

Jakub Škoda
7 let

 „Eliška Rejčka a Jaroměř“ 
kombinovaná technika

Alena Hovadová
8 let

 „Eliška Rejčka a Jaroměř“ 
kombinovaná technika
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Základní umělecká škola Mělník

Škola byla založena 9. srpna 1945 jako Městský hudební ústav. Během let  
změnila název na Městský hudební ústav, Lidovou školu umění a od roku  
1990 na Základní uměleckou školu. Od roku 1993 má škola právní subjektivitu 
a jejím zřizovatelem je město Mělník. V současnosti škola sídlí ve dvou 
historických budovách v centru města, ve kterých se vyučuje hudební, 
taneční a výtvarný obor. Kapacita školy je 480 žáků. Výtvarný obor 
byl založen v roce 1965. Nyní ho navštěvuje 65 žáků ve věku 
od pěti do patnácti let. Již 12. rok zde působí jediná vyučující 
výtvarného oboru PaedDr. Irena Wenkeová.

Klára Jahodová
11 let

 „Původu burgundského“
tempera

Tereza 
Mandáková

12 let
 „Povodeň“

tempera

Barbora Zelinová
12 let

 „Mělnické nokturno“
tempera

Kolektivní práce
9–15 let

„Parafráze – výřez z obrazu 
Jana Očka z Vlašimi 

s Karlem IV.“
tempera

Kolektivní práce
10–15 let

 „Pohlednice z Mělníka“
tužka

(Adéla Kotranová –12 let, 
Lenka Mikysková – 10 let, 

Tereza Obdržálková – 10 let, 
Helena Pavlů – 15 let, 
Eliška Rottová – 13 let,

Kryštof Skoumal – 11 let, 
Kristina Vaňková – 12 let, 
Nikol Váradyová – 12 let, 

Barbora Zelinová – 12 let)

Barbora Hlavsová
11 let

„Zasněný chrám“
tempera

Tereza Vídeňová
9 let

„Nad Mělníkem“
tempera

Šárka Lísková
15 let

 „Splynutí“
tempera
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Tereza Tichá
13 let

„Nový Bydžov, 
kostel sv. Trojice“

malba olejovým pastelem

Základní umělecká škola Jana Maláta, Nový Bydžov

Škola poskytuje vzdělání ve čtyřech oborech: hudebním, výtvarném, 
literárně-dramatickém a tanečním. Byla založena v roce 1951 a nese jméno 
významného bydžovského rodáka, hudebního skladatele, pedagoga 
a teoretika. Základní uměleckou školou prošla řada žáků, kteří se dále 
profesionálně věnují hudbě jako sólisté nebo hráči významných orchestrů 
(Orchestru Národního divadla, Královéhradecké a Brněnské filharmonie 
aj.). Ve výtvarné oblasti je mezi bývalými absolventy možné najít 
řadu úspěšných restaurátorů, architektů a designérů. 
Mnozí další bývalí žáci se uplatňují jako učitelé
uměleckých škol a konzervatoří.

Michaela Šoufková
14 let

 „Nový Bydžov, symboly “
kresba, koláž

 Zuzana Vepřeková
15 let

 „Nový Bydžov, kniha svědomí“
kolorovaná kresba, akvarel

Kateřina Krausová
14 let

„Nový Bydžov, radnice “
kresba 

Vojtěch Vohralík
8 let

„Nový Bydžov, 
studentský prapor “

kresba 

 Daniel Truxa
18 let

 „Nový Bydžov, znak “
kresba křídou 

Karolína Frýdová
13 let

„Nový Bydžov, 
evangelický kostel / bývalá 

synagoga“ 
kresba

Nikola Miškeová 
a Kristýna Čáslavská

10 a 9 let
 „Nový Bydžov, znak “ 

kresba lepící páskou



18 19

 David Telecký
9 let

 „Symboly Poličky“
malba

Kateřina Straková
13 let

 „Symboly Poličky“
kombinovaná 

technika

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička

V základní umělecké škole Bohuslava Martinů se vzdělávají žáci v hudebním, 
tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru. Škola vznikla v roce 1948, 
od 1. 1. 1998 je právním subjektem, zřizovatelem školy je Město Polička. 
Škola se aktivně podílí na kulturním dění v Poličce i okolí a pečuje o odkaz 
Bohuslava Martinů. K tomu nemalou měrou přispívá mj. celostátní 
soutěžní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů, jejímž cílem je právě 
studium a především šíření díla Bohuslava Martinů i mezi nejmladší 
interprety. Žáci se účastní soutěží jak regionálního, tak celostátního 
rozsahu. Pod vedením svých pedagogů se jim daří dosahovat 
úspěchů i v soutěžích mezinárodních. 

Alexandra Fialová 
14 let

 „Symboly Poličky“
kresba

Anna Marie Andrlová
15 let

 „Symboly Poličky“
kresba

Stanislav Grubhoffer
13 let

 „Symboly Poličky“
kresba

Vendula 
Andrlíková

13 let
 „ To je Polička“

kombinovaná 
technika

Martina Klímová
10 let

„ Příběh Poličky“
kombinovaná 

technika

Adéla Němcová
12 let

„ Hudba a B. Martinů 
je Polička“

kombinovaná technika

Eliška Havlíková
10 let

„Polička“
kombinovaná technika

Aneta Mlynářová
12 let

„Kostel sv. Jakuba 
a hudba patří k Poličce“

linoryt
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Základní umělecká škola Trutnov

Základní umělecká škola v Trutnově je školou s více než sedmdesátiletou tra-
dicí. Je největší školou svého druhu v trutnovském okrese s počtem žáků 790. 
Vyučuje se ve třech budovách, kde jsou krásné prostory pro obor 
hudební, taneční, literárně – dramatický a výtvarný, ke kterému patří 
i výuka počítačové grafiky. Budovy ZUŠ Trutnov najdete 
na Krakonošově náměstí a ve Školní ulici. 
Studium v ZUŠ není určeno pouze pro mimořádně nadané 
děti. Právě naopak: rádi u nás přivítáme každého žáka 
s opravdovým zájmem o příslušný obor.

Scibiorová Krystýna
14 let

„Krakonošova mandala“
kresba, fix

Friedrichová Nicola
10 let

 „Dračí kašna“ 
šitá kresba

Kolbe Petr
10 let

 „Permoníci“ 
kombinovaná technika

Vojtová Markéta
9 let

  „Věž kostela“
šitá kresba

Jeřábková Kamila
14 let

„Pohled na Krkonoše“
kresba rudkou

 Vaculíková Leona
13 let

„Rýbrcoul“
kresba tužkou

Jakub Nohejl
18 let

„Uffo Horn “
kresba, fix

Brázdová Anna
11 let

 „Radnice“
kombinovaná technika
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Základní umělecká škola Vysoké Mýto

Základní umělecká škola ve Vysokém Mýtě má hluboké sedmdesátileté 
kořeny hlavně ve vzdělávacích, kulturních a společenských akcích, které 
se konají celoročně v nádherné budově školy či mimo ní. Žáci všech oborů 
navzájem spolupracují a rozdávají radost vysokomýtským občanům při 
kulturních akcích města, účastní se soutěží a přehlídek ve všech
estetických oborech nabízených školou. V současné době je základní 
umělecká škola zapojena do mezinárodního projektu 
strategického partnerství škol - Erasmus+. 

Nicol Jachanová
12 let

„Dračí symbol“
kombinovaná technika

 Ondřej Dušánek
14 let

„Dračí symbol“
kombinovaná technika

Šimon Škrabal
15 let

„Dračí symbol“
kombinovaná technika

Kolektivní práce 
(rozměry: 150 x 150 cm)
„Znak Vysokého Mýta

s náměstím“
kombinovaná technika

Tomáš Linhart 
14 let

„Dračí symbol“
kombinovaná technika
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18. výtvarný salon královských věnných měst
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