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Čís lo

V pátek 7. listopadu 2014 jsme oslavili všechna letošní výročí naší školy.
Kromě slavnostního koncertu, na kterém vystoupili bývalí i současní
učitelé, žáci a absolventi, byly připraveny ke zhlédnutí všechny školní
kroniky, prezentace z historie a současnosti školy a také výstava prací
žáků výtvarného oboru. Všichni přítomní prožili krásný večer plný
milých setkání a vzpomínek. Velké díky patří všem, kteří si našli čas,
zavítali do naší ZUŠky a přidali se k řadě gratulantů... Mezi vzácnými
hosty jsme přivítali i oba předchozí ředitele školy - pana Jaroslava
Prokopa a Janu Žabenskou, kteří stáli u zrodu samostatné LŠU. Došlo
tak k setkání všech tří ředitelů v historii hudební školy ve Zdounkách.
A co právě oni popřáli naší „oslavenkyni“ do dalších let?

Jaroslav Prokop



„Velmi rád jsem přijal pozvání i se svou manželkou, která se také
podílela na řadě akcí. Velmi rád jsem ve Zdounkách působil. Škole bych
chtěl popřát, aby taková jaká je teď, pokračovala i dál. Je to opravdu
nádhera, když poměrně malá škola má tolik kvalitních učitelů
a tolik

krásných výsledků. Aby se toto vše dařilo, je potřeba udržet tři
základní věci: podporu od zřizovatele a obce, kvalitní kantory
a zájem

rodičů o studium svých dětí.“

Jana Žabenská
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„V ZUŠ Zdounky jsem strávila v podstatě celý svůj pracovní život. Velmi
ráda na ty časy ve Zdounkách vzpomínám. Škole bych přála,
 aby se jí
i nadále dařilo, tak jak se jí daří. I když to nevypadá, neustále sleduji
zpovzdálí její veškeré kroky a nic mi neuteče. Ještě bych chtěla

zdůraznit, že je zde vytvořen krásný kolektiv, který zde byl od samého
začátku. A ten když na škole je, tak se potom daří dělat krásné věci,
které škola dělá. Jen tak dále!“

Miroslav Nauč
V obchodě s
hudebninami:
„Můj syn krásně hraje
na klavír, co mu mám
koupit na Vánoce pod
stromeček?“ „Kupte mu
Šostakovičovu sonátu
číslo 3.“ „Raději o číslo
větší, on roste
jako z vody!“ 





„Naší krásné opravené škole bych přál, aby zde byli všichni spokojeni…
Ředitel může být spokojen, když bude mít spokojené pedagogy. Když
sem budou žáci docházet rádi, budou se zde cítit dobře a naučí se hře
na nástroj, nebo výtvarným činnostem, budou spokojení jak oni, tak
i jejich rodiče. Ředitel navíc bude velmi spokojený, když se bude mít
kam obrátit. A proto jsem velmi rád, že byl do funkce starosty
opětovně zvolen Ing. Martin Drkula. Chtěl bych mu tímto poděkovat za
dosavadní spolupráci a podporu, protože za posledních několik let se
zde udělalo opravdu mnoho práce, která je viditelná na první
pohled.“
Ohlédnutí za oslavami pokračuje na další straně…
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ŠKOLA JUBILUJÍCÍ aneb Ohlédnutí za oslavami výročí...
Před časem se mi dostalo milého pozvání na koncert, který byl uspořádán
k trojitému výročí ZUŠ Zdounky. Již po vstupu do budovy školy mě okouzlilo
velmi příjemné a přátelské ovzduší, které zde panuje. Využil jsem možnosti
prohlédnout si krásnou prezentaci historie školy ve formě fotografií
a dobových dokumentů, která byla pro návštěvníky koncertu připravena.
Následoval koncert, který svou kvalitou skutečně potvrdil skvělou pověst
zdounecké ZUŠ. Byli jsme svědky spontánních, přitom vysoce profesionálních
uměleckých vystoupení místních učitelů a žáků - bývalých i současných. Ti nás
takříkajíc dostali do varu tak, že jsme zapomněli na okolní svět a propadli
kouzlu hudby. Repertoár koncertu byl velmi pestrý – od klasických kompozic
přes skladby inspirované podmanivými rytmy latinsko-amerického tance až k
hudbě populární. Bylo úžasné potkat se s několika generacemi kolegů
hudebníků, vidět je „v akci,“ povídat si s nimi… Jsem si jist, že všichni
budeme na tento koncert dlouho vzpomínat.

Ondřej Hubáček
pedagog Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž

DALŠÍ FOTOGRAFIE NAJDETE NA WWW.ZUSZDOUNKY.CZ

Výchovný koncert zářil všemi barvami
Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 jsme uspořádali tradiční výchovný koncert pro
MŠ. Tentokrát na téma barvy, se kterými jsme si prošli roční období od jara
do zimy. Celým programem zněly oblíbené písničky Zdeňka Svěráka
a Jaroslava Uhlíře. Děti mohly slyšet všechny hudební nástroje, které u nás
vyučujeme. A nakonec si s námi všichni společně zahráli a zazpívali: „Ví to
každé dítě, že ten, kdo vyšil svět, měl barevné nitě, když si k tomu sed“.
Děkuji za spolupráci všem účinkujícím, kteří se na koncertě podíleli.
M. Drkulová

Okénko do výtvarného oboru
V červnu 2014 jsme zorganizovali exkurzi výtvarného oboru do Zlína,
kde jsme navštívili v muzeu 14|15 BAŤOVA INSTITUTU expozici Princip Baťa
a poté jsme se vydali na hrad Malenovice. Poděkování patří p. uč. Aleně
Cholastové, která měla taktéž dohled nad bezpečností žáků na výletě
a samozřejmě samotným žákům, kteří se této exkurze zúčastnili.
Absolventy výtvarného oboru 2014/15 byli Tereza Sedlářová a Kryštof
Svítil. Téma absolventské práce Terezy Sedlářové bylo Japonsko. Kryštof
Svítil si vybral téma Všehochuť, protože se připravuje na lednové přijímací
talentové zkoušky na Umělecko-průmyslovou školu do Uherského Hradiště
a do Strážnice. Budeme mu držet pěsti!
Dále jsme se zúčastnili dvou výtvarných soutěží. Jedna proběhla
v květnu – pořadateli byli chovatelé ze Zdounek, vyhlášení proběhlo v srpnu
u příležitosti Chovatelské výstavy ve Zdounkách na téma: Domácí mazlíčci.
V listopadu jsme se zúčastnili výtvarné soutěže „Poznej kvalitu a vyhraj
kvalitu“, která podporuje české výrobce a produkty.
V prosinci probíhá výstava výtvarného oboru v kulturním domě ve
Zdounkách, na kterou jste všichni tímto zváni.
Mgr. Michala Skácelová, vyučující VO
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ROK 2014 OBJEKTIVEM
Absolventi
2014

Hudební nauka
hravě

Momentky z výuky…

Ústřední kolo
soutěže dech.
orchestrů

Zateplení školní budovy
v Koryčanech

“Hrátky s hudbou” očima paní učitelky
Milí rodiče!
V letošním školním roce 2014/2015 jsem potřetí zahájila Hrátky s hudbou
nejen pro děti. Mám velkou radost, když mohu říci, že jsem zaznamenala
nárůst zájemců jak ve Zdounkách, tak i v Koryčanech. Počet dětí se
zdvojnásobil a já jsem přidala na každém místě lekci navíc. Dokonce mohou
navštěvovat Hrátky i zájemci v Kroměříži.
Září jsme zahájili zpíváním o ránu, o tom, jak se probouzíme a postupně
prožíváme celý den. V písničce Vařečky jsme zavítali do kuchyně a něco
dobrého si uvařili a zatančili si s párou. Občas nám do kuchyně vběhnou myšky,
se kterými se proběhneme a pak se jdeme na procházku podívat, jestli mají
v lese mravenci domeček. Při cestě potkáváme různá zvířátka, která se někdy
umí i zlobit. Pouštěli jsme draka, tančili s větrem a nyní si užíváme čas
čertovského dovádění a zároveň adventního zklidnění.
S velkou radostí sleduji děti, které se na začátku roku moc neprojevovaly,
jak se nebojí tančit, zpívat a užívat si společné chvíle. Prostřednictvím hudby
se začínají přirozeně vyjadřovat. Je pravdou, že ne vždy jsou všichni dobře
naladěni, ale i tak to v životě bývá.
A co nového? Od září jsem začala navštěvovat dvouletý Systemický výcvik hudebně-dramatických terapií
u Mgr. MgA. Zdeňka Šimanovského v Praze. Toto studium mi přináší velké množství inspirace a nových podnětů pro
práci s dětmi. Chci touto cestou poděkovat řediteli M. Naučovi za plnou podporu v mém dalším studiu a celého
projektu Hrátky s hudbou. Ve druhém pololetí od února 2015 se těším na všechny nové zájemce!
Marie Drkulová
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V loňském školním roce 2013/2014 se naši žáci
zúčastnili několika vyhlášených soutěží nebo soutěžních
přehlídek ZUŠ, a to nejen u nás, ale i na Slovensku.

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ
ve hře na klavír

KALENDÁRIUM

VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ V DOMOVECH
čt 18. prosince 2014, DZP Zborovice 900,
DpS Vážany 1030

Vánoční prázdniny žáků
22. prosince 2014 – 4. ledna 2015
(nástup do školy v pondělí 5. ledna 2015)

NOVOROČNÍ KONCERT
neděle 11. ledna 2015, 1400 hodin,
OÚ Troubky-Zdislavice

Vydání pololetního vysvědčení
čtvrtek 29. ledna 2015

Pololetní prázdniny žáků
pátek 30. ledna 2015

Jarní prázdniny žáků
9. – 13. března 2015


ZUŠ Kroměříž, 27. února 2014
2. místo – Nikol GOTFRID, Eva PETRÁŠOVÁ
3. místo – Martina ZRNOVÁ

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ
ve hře na kytaru
SZUŠ D-music Kroměříž, 13. března 2014
1. místo s postupem – Eliška DRDOVÁ, Michal ZRNA,
Eliška BĚLÍKOVÁ
2. místo – Patrik KUBOŠEK
3. místo – Anežka ČECHOVÁ,
KYTAROVÉ DUO Eliška Bělíková a Michal Zrna

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ
ve hře na kytaru
SZUŠ D-music Kroměříž, 3. dubna 2014
2. místo – Michal ZRNA
3. místo – Eliška BĚLÍKOVÁ, Eliška DRDOVÁ

Soutěžní přehlídka ve hře na keyboard
„NOVÁ KONFRONTACE“
ZUŠ B. Smetany v Karviné, 10. – 11. dubna 2014
Zlaté pásmo – Lukáš KOPL, Michaela PRAŽÁKOVÁ

Krásné prožití
vánočních svátků a vše dobré
v novém roce 2015
přejí zaměstnanci ZUŠ Zdounky
OBČASNÍK
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZDOUNKY
číslo 7, ročník VII., vyšlo 10. prosince 2014
redakční a grafická úprava: Mgr. Jiří Jablunka
bezplatná tiskovina
neprošlo jazykovou korekcí

7. celoštátna súťažná prehliadka ZUŠ
v hre na keyboard
ZUŠ Považská Bystrica, Slovensko, 15. dubna 2014
Zlaté pásmo – Michaela PRAŽÁKOVÁ

Ústřední kolo Soutěžní přehlídky ve hře
dechových orchestrů ZUŠ ČR
ZUŠ Letovice, 23. – 24. května 2014
1. místo ve Zlatém pásmu a titul Absolutní vítěz soutěže
– Dechový orchestr ZUŠ Zdounky
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

