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Vážení čtenáři Občasníku ZUŠ,

     dovolte, abych vás všechny co nejsrdečněji pozdravil. Rád bych 
vás jménem vedení školy po roce informoval o uplynulém období, 
ale také o tom, co nás čeká.

     Během uplynulého školního roku se událo opět spoustu akcí, 
u kterých nemohla naše ZUŠ chybět. Z čeho mám ale opravdu  
velkou radost, je úroveň, kterou v loňském školním roce předvedli 
naši žáci na soutěžích vyhlášených MŠMT. Soutěžící, kteří nás  
reprezentovali v oboru hra na EKN a akordeon pod vedením paní 
učitelky Šárky Jablunkové, dali v krajském i ústředním kole vědět, 
že úroveň je výborná a 2. místo z ústředního kola, které získala 
Renáta Nakládalová, je toho jasným důkazem. Dechový orchestr 
pod vedením Mgr. art. Jiřího Horvátha absolvoval soustředění na 
Fryštáku v salesiánském středisku Ignáce Stuchlého, kde se nám 
moc líbilo a reprezentoval na festivalech po celém kraji. Zapojili 
jsme se též do projektu Malý velký filharmonik, kde se žáci ZUŠ  
Zlínského kraje mohli zúčastnit nácviku společně se členy  
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, kterou vedl dirigent Tomáš  
Netopil a vystoupili společně na čtyřech koncertech ve Zlíně,  
Uherském Hradišti, Holešově a Kroměříži. Krásnou akcí byl také 
III. ročník ZUŠ open 2019, kde se prezentovali komorní soubory 
naší a Kroměřížské ZUŠ. Výtvarný obor se prezentoval krásnou 
výstavou na zámku ve Zdounkách, jehož prostory jsme měli díky  
manželům Vrškovým k dispozici. Velmi mě potěšily oba výlety, které 
jsme mohli na konci školního roku společně se Spolkem přátel ZUŠ 
Zdounky realizovat. Žáci hudebního oboru navštívili Vídeň a výtvarníci 
zamířili do Ostravy, Dolních Vítkovic a sfárali do dolu Landek. 
Mimořádnou akcí na konci června byl nádherný koncert chorvat-
ské pianistky Lany Genc, která vystoupila v chrámu sv. Vavřince v  
Koryčanech na benefičním koncertě, jehož výtěžek byl věnován  
rodině, které vyhořel v Koryčanech rodinný dům. 

     Se začátkem nového školního roku nastaly v naší škole tak 
personální změny. Od 1. 9. 2019 se stala novou zástupkyní  
statutárního orgánu paní Šárka Jablunková, která nahradila ve 
funkci Marii Drkulovou. Pedagogický sbor rozšířily nové dvě paní 
učitelky. Slečna Sabina Koplová, absolventka naší ZUŠ a studentka 
konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži nahradila Marii 
Drkulovou ml. a vyučuje hru ma klavír. Mgr. Veronika Nováková 
vyučuje výtvarný obor a nahradila Mgr. Kateřinu Zelenkovou,  
která nastoupila na mateřskou dovolenou. S profilem obou nových 
kolegyň se můžete seznámit v tomto čísle Občasníku ZUŠ. 

ÚVODNÍK
ŘEDITELE



ZprávA SpOlKu přátel

Vážení čtenáři,
dovolte, abych vás jménem vedení spolku 
Umění, rodiče a podpora ZUŠ Zdounky, z. 
s. také pozdravila. Ráda bych vás infor-
movala a hospodaření spolku za uplynulý 
školní rok 2018/2019. 

Spolek přátel se celý školní 
rok aktivně podílel na spolupráci se 
ZUŠ Zdounky. Díky tomu proběhla 
spousta akcí, vystoupení a výletů, 
které jsme mohli podpořit a uskutečnit. 
Celkové příjmy za uplynulý 
školní rok činily 119 060,- Kč. Tuto  
částku tvořily zejmén dotace obce  
Zdounky,  příspěvky rodičů a žáků školy. 
Celkové výdaje činily 98 282,- Kč. Zde byly 
hrazeny  především výlety HO do Vídně, 
VO do Ostravy a Vítkovic, soustředění 
dechového orchestru na Fryštáku, 
dopravy firmy Krodosbus a. s. a další 
drobné výdaje jako občerstvení na 
koncertech, upomínkové předměty  
na HCR, Absolventské koncerty, atd.

Hospodaření spolku tedy při všech 
součtech a odečtech dopadlo plusovým 
zbytkem v celkové částce 20 778,- Kč. 

Dne 7. 11. 2019 zasedalo vedení 
spolku spolu s vedením ZUŠ, kde 
byl jednohlasně odsouhlasen plán 
činnosti na školní rok 2019/2020. 
Opět to budou koncertní vystoupení, 
festival ZUŠopen 2020, festival  
Zuška?Zuška!, festivaly DO, pořádání 
krajského kola DO, které se bude  
konat ve Zdounkách. Dále  tematické  
výlety HO a VO do zajímavých destinací.  
Rádi bychom také vyrazili za zajímavým 
koncertem či divadelním představením.

Dále bylo vedením spolku schválen 
příspěvek 200,- Kč na tento školní rok a 
zároveň odsouhlasena platba příspěvku  
všemi žáky školy od následujícího  
školního roku 2020/2021 a to z důvodu 
nárůstu cen veškerých služeb. 
Vážení rodiče, děkuji vám za veškerou 
podporu spolu přátel ZUŠ a přeji vám 
jménem celého vedení spolku i jménem 
svým krásné prožití Adventu a svátků 
vánočních.

Mgr. Veronika Vlčková
předsedkyně spolku Umění,  

rodiče a podpora ZUŠ Zdounky, z. s.
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 A jak to bude letos? ZUŠ Zdounky slaví půlkulaté 45. výročí založení školy. Toto výročí jsme 
oslavili v říjnu pořadem Hraje celá rodina, který se opakuje v pravidelném tříletém intervalu 
a letos na něm vystoupilo celkem 12 rodin. Celý tento koncert se linul ve velmi příjemné 
a přátelské atmosféře.  V současné době se chystáme na adventní a vánoční koncerty.  
Velké vánoční koncerty nás čekají 12. 12. na KD ve Zdounkách od 16:30 a 13. 12. v kostele 
v Koryčanech od 16:00. Srdečně vás všechny na tyto koncerty zveme. Letošní soutěže jsou 
zaměřeny na hru na klavír, housle, kytaru, výtvarný obor a dechové orchestry. Již teď vám 
mohu oznámit, že jsme byli odborem školství, mládeže a sportu Zlínského kraje pověřeni  
pořádáním krajského kola ve hře dechových orchestrů, které se bude konat ve Zdounkách 
dne 3. dubna 2020 a bude to stát určitě za návštěvu a poslech.     

Závěrem dovolte, abych vám všem jménem všech zaměstnanců ZUŠ popřál klidné prožití 
adventu a celých vánočních svátků a v nadcházejícím roce 2020 hodně zdraví, dobré nálady 
a spokojenosti a opět se budu těšit na setkání s vámi při dalších akcích školy.

MgA. Norbert Svačina, Ph. D. - ředitel ZUŠ Zdounky

:: dokončení Úvodníku ředitele z předchozí strany ::



Žáci se svými učiteli ze ZUŠ Zdounky 
připravili již tradiční velkolepý koncert 
v rámci III. ročníku celostátního  

happeningu ZUŠ OPEN 2019. Zatímco  
v roce 2017 hostil Koncert koncem  
května akordeonový orchestr z Rožnova pod 
Radhoštěm a na loňský ročník – Koncert  
komorních souborů (KKS) přijal pozvání  
Saxiband z Kroměříže, letošními hosty se 
v závěru dvouhodinového programu stala 
skvělá hudební skupina Musical Fever ze 
ZUŠ Kroměříž pod vedením Milana Vaculíka. 
Pestrý program koncertu interpetovalo 
několik komorních seskupení, jemuž vévodily  

akordeony, klávesové a dechové nástroje. 
Nejen filmová a populární hudba byla pro 
zcela zaplněný sál místního Domu kultury 
příjemným průvodcem pátečního večera. 
Svým vystoupením přispěli i kytaristé 
a žáci hudebních nauk. Vše vyvrcholilo  
společnou hrou dechového orchestru a 
akordeonového souboru, kdy se z pódia  
ozvaly tóny seriálového hitu Cirkus  
Humberto. Děkujeme všem za účast  
a těšíme se na další podobnou akci za rok!

ZUŠ Zdounky

KONcert SKvělých SOuBOrů ve ZdOuNKách NAdchNul puBliKum
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Soutěžní úspěchy žáků 
ve hře na akordeon a elektronické klávesové nástroje
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Žáci školy se pravidelně účastní přehlídek a soutěží vyhlašovaných především MŠMT 
ČR, ale i jinými organizacemi. Nebylo tomu jinak ani ve školním roce 2018/2019.

ÚStředNÍ KOlO SOutěže ZuŠ ve hře NA eleKtrONicKé KláveSOvé NáStrOje

Renáta NAKLÁDALOVÁ - 2. místo (II. kat.)
::SZUŠ D-MUSIC Kroměříž, 24. 5. 2019::      

Renáta NAKLÁDALOVÁ - 1. místo s postupem 
do ústředního kola (II. kat.), Adam SOKOLÍNSKÝ 
- 2. místo (I. kat.), Nikola DVOŘÁKOVÁ - 2. místo 
(III. kat.), Natálie VOZNICOVÁ -2. místo  (III. kat.) 

::SZUŠ D-MUSIC Kroměříž, 25. 4. 2019::         

Adam SOKOLÍNSKÝ - 1. místo s postupem (I. 
kat.), Renáta NAKLÁDALOVÁ - 1. místo s postu-
pem (II. kat.), Nikola DVOŘÁKOVÁ - 1. místo s po-
stupem (III. kat.), Natálie VOZNICOVÁ - 1. místo 
s postupem (III. kat.), Anna KOSTRŮNKOVÁ - 2. 
místo (I. kat.)

 Zvláštní cena za pedagogické vedení p. uč.  
Šárce JABLUNKOVÉ

KrAjSKé KOlO SOutěže ZuŠ ve hře NA AKOrdeON vČetNě KOmOrNÍ hry
ZUŠ Uherský Brod, 27. 3. 2019 

František VaJGl - 2. místo 
(sólo III. kategorIe, vyučující Š. 
jablunková)

akoRDEonoVÉ TRIo: 
kamila kluČkoVá, renáta  

nakládaloVá, František 
VaJGl - 1. místo (komorní hra I. 
kategorIe, vyučující Š. jablunková) 

Mgr. Jiří JABLUNKA



V  závěru školního roku jsme si 
užili dva krásné výlety s výtvarným 

a hudebním oborem. Oba dva dny 
byly zalité sluncem a rtuť teploměru 
stoupala k třiceti stupňům.

11. června jsme vyrazili s  
výtvarným obore směr Dolní Vítkovice.  
Zde byla dopoledne připravena pro 
žáky v multifunkční hale Gong animace 
k právě probíhající výstavě  
Op Art / optické umění/. Odtud jsme 
pokračovali do hornického muzea 
Landek. Měli jsme možnost zažít  
pocity horníka od příchodu na šachtu, od 
převlékání v historických řetízkových  
šatnách, autentické fárání jako na činném dole až po cestu horníka na důlní pracoviště. 
Na rozloze 250 m důlních chodeb nám zkušení havíři, jako průvodci, představili  
fyzicky náročnou práci v dole včetně ukázky ručního a funkčního pluhového a  
kombajnového porubu. Také nám představili unikátní soubor dýchací techniky,  
zachycující její vývoj od r. 1883 do současnosti. Výlet jsme zakončili  v centru  
Ostravy, kde jsme se na náměstí všichni rádi osvěžili ve fontáně s pitnou vodou.

13. června jsme s žáky hudebního oboru poprvé zamířili i mimo hranice České 
republiky a společně jsme obdivovali krásy Vídně. Vydali jsme se na hudební cestu 
do jedinečného muzea tónů a zvuků v historickém paláci arcivévody Karla na Starém 
Městě. Pozorovali jsme velké skladatele minulosti při komponování, potkali jsme se 
s nejlepšími hudebníky současnosti a s počítačovou hudbou nahlédli do hudební 
budoucnosti. Měli jsme možnost zahrát si na na virtuálního dirigenta Vídeňské 
filharmonie. Vyzkoušeli jsme  si zajímavé počítačové instalace, díky nimž jsme mohli 
tóny a zvuky vidět, cítit, slyšet a vytvářet. Historickým centrem nás provedla skvělá 
paní průvodkyně, která nám zábavnou formou přiblížila historii i současnost města. 
Všichni jsme byli velmi spokojeni a už se těšíme na nová místa a zákoutí naší země 
nebo zahraničí.

Marie DRKULOVÁ
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VEsmíRnÉ zasTáVky V koRyčanEch

Na začátku školního roku dostala 
naše škola ZUŠ Zdounky nabídku 

od města Koryčany na výmalbu dvou 
zastávek (Koryčany - Lískovec). Na téma 
„VESMÍR“ si děti vytvořili návrhy a  
přípravné šablony vhodné k přenesení 
 na předpřipravené stěny zastávek. 
Finální výmalba nám zabrala dvě soboty 
pod vedením Mgr. Kateřiny Zelenkové a 
Mgr. Veroniky Novákové. 

Všem děkujeme za práci, nasazení a 
příjemnou náladu!

Výtvarný obor, ZUŠ Zdounky

FEsTIVaL mIRosLaVa naučE - 7. 7. 2019RošTínskÝ maJáLEs - 18. 5. 2019



SABiNA KOplOvá

- narozena v temperamentním znamení býka
- se svou rodinou a přítelem žije ve Zdounkách
- studuje na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži hru na housle
- na základní umělecké škole také studovala hru na elektronické klávesy a příč-
nou flétnu
- ve volném čase se věnuje hře na klavír, zpěvu a hudební skupině Soaré
- oblíbené jídlo - velmi ráda má italskou kuchyni, nejvíce ze všeho miluje lasagne
- oblíbené pití - voda s limetkou, smoothie z čerstvého ovoce a zeleniny či nealko-
holické mojito (k alkoholu si nikdy cestu nenašla)

- oblíbená hudba - nemá vyhraněný hu-
dební žánr, ráda si poslechne klasickou 
či rockovou muziku
- místa, kam se chce podívat - nejraději 
by se podívala do Paříže, láká ji navštívit 
i Bali
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OKéNKO dO SBOrOvNy

mgr. verONiKA NOváKOvá

- vyučuje na naší ZUŠ výtvarný obor
- žije v Nedachlebicích
- narozena 31. 3. 1992 v Čeladné ve zna-
mení Berana, je z dvojčat a má 4 bratry, v rodině je vůbec prvním umělcem
- na ZUŠ v Uherském Hradišti navštěvovala výtvarný, taneční a hudební obor
- střední školu studovala na Umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti 
se zaměřením na malbu, vysokoškolské studium absolvovala nejprve na Peda-
gogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde získala titul Bc. v oboru 
výtvarné umění a poté na Masarykově univerzitě v Brně, kde získala titul Mgr. 
v oboru vizuální umění a výtvarná výchova. Své studium obohatila také dvěma 
zahraničními studijními pobyty a to na Univerzitě of Maribor ve Slovinsku a na 
Univerzitě de Granada ve Španělsku.
- ráda tancuje folklór, vede kroužek dětí, kde se zpívá a hraje, má ráda přírodu, 
zvláště velká zvířata
- mezi oblíbené jídlo patří sushi a zbožňuje kávu
- plány: cestovat po Španělsku, podívat se někam mimo Evropu, lákají ji také 
hory. Do světa se nebojí, protože je Nováková a má rodinu všude…



„Po třech letech jsme tu 
zas, písničkou jdem potěšit  
i Vás…“

V neděli 20. října 2019 
se uskutečnil již patnáctý 
ročník hudebního pořadu  
„Hraje celá rodina“, v rámci něhož 
představilo svůj talent dvanáct  
rodinných seskupení složených 
z členů napříč všemi generacemi. 

Vystoupení proběhlo v Domě kultury ve Zdounkách. Svou přítomností nás poctili 
bývalí ředitelé pan Jaroslav Prokop, paní Jana Žabenská a pan starosta obce 
Zdounky Ing. Martin Drkula. Během odpoledne zazněly skladby různých žánrů, 
dokonce jsme mohli slyšet i skladbu autorskou. Rodina Naučova, Jablunkova,  
Stratilova a Čečatkova nezapomněla, že láska (nejen k hudbě) prochází žaludkem 
a během svého programu občerstvila posluchače výbornými domácími buchta-
mi. Celý koncert provázela bezvadná atmosféra a bylo vidět, že se baví publikum  
i všichni účinkující. Děkujeme všem divákům i zúčastěným, že podpořili vystupující 
děti a mládež, pomáhají jim budovat kladný vztah k hudbě a vedou je ke kulturnímu 
rozvoji. Dále děkujeme pedagogům za vzornou přípravu a pomoc při organizaci.  
Za tři roky se na Vás opět těšíme.

Sabina Koplová,ZUŠ Zdounky
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ZuŠ ZdOuNKy Si připOmNělA dvOjité výrOČÍ


