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V pro seniorky a seniory !  

Skoro stovka nových studentek a studentů z řad seniorů, kteří se přihlásili ke studiu na Akademii 

umění a kultury, na podzim zahájí studium slavnostní imatrikulací a vstoupí do budovy s nově 

obnovenou fasádou. Náročná rekonstrukce byla provedena s respektem k historii, kterou sebou 

tato budova nese. Vystavěna byla v roce 1895, a po celou dobu, až po současnost, vždy 

sloužila svému původnímu účelu, tedy jako „škola“. Zachovat toto „genius loci“ pomáhali také 

samotní učitelé ZUŠ, kteří svými zkušenostmi z oblasti architektury, restaurátorství a výtvarného 

umění navrhli odpovídající rozvržení a vhodné odstíny barev fasády. Žáci, rodiče, učitelé a od 

října 2014 i naši noví seniorští studenti tak budou vcházet do budovy, jejíž nový „kabát“ 

potvrzuje, že úcta k odkazu předchozích generací je někdy tou nejlepší mírou dobrého vkusu.   

 Zal  

kolu!rtnerská spolupráce  
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Ladislav Klíma (1878  1928) 
 a pravé ceny     
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Dr. Jiří Grygar,                                                                                                  
astrofyzik Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, 

čestný občan Prahy 15  

 

 

 

 

 

 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

 

 

 
                                                         

 

 

 

 

 
Personálně zabezpečujeme vzdělávání v Akademii umění  

a kultury vlastními silami (všichni učitelé na ZUŠ Hostivař 

jsou kvalifikovaní a plně aprobovaní). Struktura a obsah 

studia je nastaven tak, aby se maximálně přizpůsoboval 

zájmům a individuálním potřebám samotných seniorů. 

K dispozici jim budou didakticky přizpůsobené osobní nebo 

skupinové výuky, ale také přednášky a semináře z oblasti  

umění  a kultury. Mohou vystupovat na koncertech,  

pořádat vlastní divadelní či taneční  

představení nebo vystavovat  

své výtvarné práce  

na společných  

výstavách.   

A to všechno  

zdarma!         
 

S  

V průběhu                             studia nejsou seniorští studenti 

hodnoceni a                               semestry nejsou zakončeny 

žádnou zkouškou.                              Vzdělávání se obvykle 

realizuje jednou za čtrnáct  dní v  dopoledním čase a obsah 

studia si  studenti  nastavují společně s lektory podle svého 

přání, možností a zájmu. Každý účastník obdrží svůj vlastní 

Studijní index, do kterého si může zaznamenávat průběh 

studia, své nové poznatky i zážitky.                                                               

Na konci studia pak získá  

na slavnostní promoci  

certifikát o absolvování. 

Když jsme plánovali založit na ZUŠ vzdělávání pro                                                                                                                                                               

seniory, netušili jsme, kolik zájmu a pozornosti to                                                                                                                          

vyvolá. Proto jsme se hned na začátku rozhodli,                                                                                                                                                    

že budeme pečlivě dbát, aby dobrá myšlenka byla i poctivě realizována                                                                                                                                 

a cesta, kterou se vydáme, byla stejně důležitá, jako samotný cíl.                                                                                                  

Při zvažování, koho oslovit s žádostí o patronát, jsme se tak obrátili pouze na                                                                                      

tři osobnosti, které mají k naší škole nějak blízko s tím, že když ony odmítnou,                                                                                      

jiné už oslovovat nebudeme. Chtěli jsme se tak přidržet názoru, že škola by měla                                                                                            

být vždy spojována se skutečnými elitami národa a ne nějakými, dnes všudypřítomnými „celebritami“.                 

Všichni tři oslovení bez váhání souhlasili, a tak dnes naši Akademii umění a kultury při ZUŠ Hostivař zaštiťují 

svou autoritou - renomovaný vědec, respektovaný kněz a obdivovaná umělkyně. Pod takovýmto patronátem                       

se budou naši „pokročilí“ studenti určitě cítit dobře. Nás učitele pak tato reprezentace posiluje v přesvědčení,                   

že nápad, dlouhodobě vzdělávat seniory na základních uměleckých školách, posouvá tento typ škol v českém 

vzdělávacím systému na novou úroveň, a práce v prostředí, kde je upřednostňována kreativita, spolupráce                       

a vzájemný respekt před nevzdělaností, sobectvím a nevkusem, nám dává smysl.   

 Patroni  
Jeho Eminence  
kardinál Miloslav Vlk, 
emeritní arcibiskup pražský                                                                                           

a primas český  

Květa Fialová,                                                          
filmová a divadelní herečka 

 

ale my se k  

Kontakt: ZUŠ Praha 10–Hostivař, Trhanovské nám. 8, tel.: 271 750 392, fax: 271 752 344, e-mail: info@zus-hostivar.cz 
Akademie umění a kultury Prahy 15 – vzdělávání III. věku, akademie@zus-hostivar.cz, www.facebook.com/akademieprahy15 

www.zus-hostivar.cz 
 

V Hospůdce Karolína, která je jen 

pár kroků od školy, je připraveno 

pro studující seniory stravování 

jako ve vysokoškolské menze.       

Po dopoledním vyučování si 

mohou přijít dát něco dobrého 

k obědu a když předloží svůj 

Studijní index, získají 20% slevu! 

Majitel Hospůdky pan Jan Libjak 

www.hospudka-karolina.cz 

H ka  Karolína 
poskytne studujícím senior u! 

mailto:info@zus-hostivar.cz

