
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Vážení rodiče, milí žáci, 
blíží se pomalu konec kalendářního roku a my v tomto adventním čase 
přicházíme s dalším číslem našeho občasníku. Chceme se s vámi podělit o 
novinky v naší ZUŠ a informovat vás zároveň o připravovaných akcích 
v příštím roce.   
 

     Celý rok se v naší škole pravidelně hrálo, vystupovalo, soutěžilo                 
a malovalo. Výsledky práce našich žáků jste měli možnost vidět na 
koncertech, besídkách a výstavách. Zde si dovolím vyzdvihnout výsledky 
Národní soutěže ZUŠ ve hře na EKN a akordeon. Žákyně naší školy Michaela 
Pražáková dosáhla mimořádného úspěchu a přes vítězství v okresním                 
i krajském kole se probojovala do kola ústředního, které se konalo na ZUŠ 
ve Františkových Lázních a v konkurenci těch nejlepších získala výborné 3. 
místo!!! K tomuto úspěchu jí ze srdce gratuluji a přeji jí a všem 
reprezentantům naší školy hodně zdaru a děkuji za vzornou reprezentaci 
naší školy. Po třech letech jsme společně s vámi připravili hudebně-
zábavný pořad „Hraje celá rodina“, který měl velký ohlas. Proběhlo 
soustředění Mládežnického dechového orchestru a žáci výtvarného oboru 
navštívili Brno, kde si mohli mj. vyzkoušet v kině ART tvorbu animovaného 
filmu. Díla výtvarného oboru pod vedením Mgr. Kateřiny Tománkové- 
Zelenkové momentálně reprezentují naši školu a obec Zdounky na 
Mezinárodní soutěžní výstavě v hlavním městě Makedonie Skopje a před 
týdnem k nám dorazila zpráva a následně diplom za 1. místo naší žákyni 
Věře Machálkové. Moc blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci!  
 

     A jaký byl rok 2016 z pohledu ředitele? Hektický, plný organizačních, 
studijních a hudebních záležitostí. V únoru proběhla rekonstrukce 
ředitelny, v dubnu se na naší pobočce v Koryčanech měnila podlaha, 
osvětlení, zábradlí a bezpečnostní vstup v budově. Zde bych chtěl 
poděkovat obecnímu zastupitelstvu ve Zdounkách v čele se starostou Ing. 
Martinem Drkulou a městskému zastupitelstvu v Koryčanech v čele se 
starostkou Ing. Hanou Jamborovou, kteří tyto rekonstrukce podpořili.  
     Na naší škole došlo taky k několika personálním obměnám 
v pedagogickém sboru. Nově na naší škole působí Martin Štrublík – hra na 
kytaru, Mgr. Monika Selucká – hra na klavír, Mgr. Kateřina Tománková– 
Zelenková – VO a Marie Drkulová ml. – hra na klavír. Profily nových 
pedagogů najdete právě v tomto čísle občasníku. 
 

      A co nás čeká v roce příštím? Hned na začátku ledna nás navštíví Česká 
školní inspekce. 5. ledna 2017 pořádá naše škola zájezdu HO na balet P. I. 
Čajkovského LOUSKÁČEK. V únoru a březnu proběhnou okresní a doufám           
i krajská kola Národní soutěže ZUŠ, tentokrát je soutěž vypsána pro klavír, 
smyčcové nástroje, kytaru, dechové orchestry a výtvarný obor. V pátek           
7. dubna bude ZUŠ Zdounky pořádat na Domě kultury ve Zdounkách krajské 
kolo soutěže ZUŠ pro dechové orchestry. Dále se bude konat výlet VO               
a soustředění dechového orchestru. 30. května proběhne 1. ročník projektu 
ZUŠ OPEN, jejímž hlavním garantem je operní pěvkyně Magdalena Kožená    
a naše škola se bude ve Zdounkách i v Koryčanech aktivně tohoto projektu 
účastnit. No a nakonec nás čeká generální rekonstrukce koncertního sálu 
ZUŠ ve Zdounkách, takže se určitě nudit nebudeme… 
 

     Závěrem bych vám všem jménem celého kolektivu popřál klidné prožití 
adventu a svátků vánočních a v roce 2017 především pevné zdraví, štěstí a 
pohodu v kruhu vašich nejbližších. Budeme se moc těšit na setkání s vámi.      

 

MgA. Norbert Svačina, Ph.D., ředitel školy 
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Představujeme... aneb OKNO DO SBOROVNY 
 

 V několika dřívějších číslech jsme vždy u příležitosti změn v pedagogickém obsazení 
školy nahlédli okénkem do sborovny. Vzhledem k tomu, že změn a hlavně výměn bylo 
v posledních dvou letech více a slíbili jsme už v minulém vydání představit nové tváře, je 
tu pro Vás připraveno jedno velké OKNO a v něm 3 ženy  

               

    vyučuje VO (Zdounky i Koryčany)        Kateřina TOMÁNKOVÁ-ZELENKOVÁ 
 

  narozena 29. 4. 1988 v temperamentním znamení býka 
  celý svůj život prožila v Rymicích se svými rodiči a mladší sestřičkou Michaelou, nyní žije se svým manželem  
     (od 29. října 2016 již jako paní Zelenková – tímto ještě jednou blahopřejeme k sňatku!) v Říkovicích u Přerova  
  odmaturovala na Střední pedagogické škole v Přerově, pak úspěšně ukončila vysokoškolské magisterské prezenční  
     studium na PdF Ostravské univerzity v Ostravě - obor Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ a dálkově absolvovala      
     bakalářské studium speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně. 
  v budoucnu by měla ráda malinký domeček se svým manželem, dvě krásné děti a psa :) 
  miluje cestování, umění všeho druhu - nejvíce však to výtvarné a ze sportu je její největší vášní dragonboating -   
     společně s manželem jsou členy posádky Nautilus, která vybojovala v roce 2015 titul mistrů ČR; ráda ale také 
     jezdí na kole, kolečkových bruslích, ráda plave, chodí na procházky a nedovede si představit život bez hudby 
  z ročních období miluje nejvíce podzim, kvůli jeho přenádherné barevnosti 
  nejoblíbenější jídlo: od malinka miluje koprovku… ale musí ji uvařit maminka 
  nejoblíbenější pití: nealko - zelený čaj, alkohol - bucaneiro 
  jelikož miluje cestování, tak by chtěla navštívit všechny země světa snad kromě Aljašky, tam by na ní byla asi  
     moc velká zima; momentálně se maximálně těší na Maltu, kterou s manželem navštíví v dubnu  
 
 

                     Marie DRKULOVÁ mladší                          vyučuje hru na klavír (Zdounky) 
 

 narozena 28. 5. 1998 v Kroměříži, bydlí ve Zdounkách, ale více času už tráví v Kroměříži, 
    maminka paní učitelka Drkulová starší :), tatínek zdounecký starosta; má jednu mladší sestru    
    Martinu a je zadaná  
 studuje maturitní ročník na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži (hra na klavír) a      
    dálkově Střední školu informatiky a ekonomie v Pardubicích 
 budoucnost: jednou slyšela, že Bůh se nejvíce směje, když lidé plánují a s tímto tvrzením   
    nelze nesouhlasit, takže moc neplánuje, v každém případě chce během dvou následujících let    
    dokončit obě střední školy 

 ve volném čase se věnuje hudební skupině 4sisters, ráda sportuje - kolo, brusle, lyže, ale uvítá i relax  
 oblíbené jídlo - bez čokolády se její den neobejde 
 oblíbené pití - sklenička dobrého bílého vína, mojito 
 oblíbená hudba - vyhraněný žánr nemá, ráda stráví večer u cimbálky i dechovky, ale nejblíže má k současné      
                               hudbě - pop music 

   míst, kam by se ráda podívala, je spousta… nejvíce se chci ale podívat do Miami, New Yorku a Thajska 
 
 
 

  Monika SELUCKÁ         vyučuje hru na klavír v Koryčanech     
 

  narozena ve stejném roce jako náš pan ředitel, přistěhovala se do Kory- 
     čan a bydlí zde už 12. rokem obklopena pěknou přírodou u rybníka Prokop  
  s manželem vychovává tři děti: Alžbětu, Prokopa a Miriam. 
  studium: Varhanická škola v Brně;  obor muzikologie-bohemistika na FF  
     Masarykovy univerzity v Brně, nyní metodické centrum na JAMU v Brně  
     – metodika klavíru  
  v budoucnu by ráda propojila svět hudby s milovanou angličtinou,  
     velmi jí oslovila metoda CLIL, tak snad se k ní někdy prý dopracuje 
  zálib je mnoho, času málo: hudba je na prvním místě, četba, angličtina,  
     ze sportů kanoistika a lyžování 
  oblíbené jídlo kupodivu nemá, chutná jí kdeco 
  z pití má ráda sladká babská lepidla a už asi rok nejraději poslouchá  
     americkou čistě vokální formaci Pentatonix 
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http://p.j.vejvanovského/
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Po třech letech jsme tu zas,  

písničkou jdem potěšit i Vás... 
 

 To jsou slova znělky zábavného hudebního pořadu „Hraje celá rodina“, který se již pravidelně koná v tříletém 
cyklu na naší ZUŠ od roku 1977.  První pořad se uskutečnil 27. března 1977. Hlavním iniciátorem byl nový ředitel 
tehdejší LŠU Jaroslav Prokop. V programu tehdy vystoupilo celkem 40 účinkujících z 15 rodin, kteří nadchli zcela 
zaplněný sál kulturního domu ve Zdounkách. Letošního, 14. ročníku, se účastnilo 47 účinkujících z 10 rodin a úspěch 
byl také veliký. Zazněly skladby všech žánrů. Od Bacha přes Vlacha, country až po nejmodernější hity. Každý 
z posluchačů si mohl vybrat tu svou. Nakonec rodiče i žáci překonali svou trému a všichni se výborně bavili.  
 Děkujeme všem rodičům, kteří se ochotně zapojili do přípravy tohoto koncertu a podpořili tak i své děti 
v rodinném muzicírování. 
 Poděkování patří také žákům výtvarného oboru a paní učitelce Kateřině Tománkové za výtvarné zázemí celé 
akce. Věříme, že se za tři roky opět sejdeme při patnáctém ročníku se stejně ochotnými a nadšenými rodinami.    

L. Svačinová 
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Momentky z výuky… 

Soustředění dechového orchestru  

FOTOGRAFIE ZE ŠKOLNÍCH AKCÍ TAKÉ NAJDETE NA 

www.zuszdounky.cz 

 

Hurá na prázdniny - výchovný koncert pro MŠ a ZŠ 
 

  

     » Červnový výlet za jinými druhy výtvarného umění 
 

 V červnu se žáci výtvarného oboru vypravili za kulturou do 
moravské metropole, města Brna. Se skicákem a tužkou v ruce 
navštívili spoustu brněnských památek, jako například Janáčkovo 
divadlo, Brněnský orloj, kostel sv. Jakuba, Petrov, sochu Jošta od 
Jiřího Róny…  
 Hlavním cílem naší výpravy však nebyly samotné památky města, 
ale návštěva KinaArt, kde se žáci dozvěděli informace o historii 
filmování a hlavně si poté ve skupinkách vytvořili své vlastní krátké 
filmy technikou zvanou objektová animace. Výsledky tvorby žáků 
můžete zhlédnout na www.youtube.com pod hesly Barevná fantazie 
(ZUŠ Zdounky), Banka, Mimoň, Srážka, Výlet, Kočka a myš, Louka. 

K. Zelenková 

Absolventi 2016 

 



                      

V loňském školním roce 2015/2016 naši žáci                      
úspěšně reprezentovali školu ve vyhlášených soutěžích ZUŠ             

ve hře na akordeon a elektronické klávesové nástroje: 

Okresní  kolo  Národní  soutěže  ZUŠ  
ve hře na e l .  k lávesové nástroje  

 

SZUŠ D-MUSIC Kroměříž, 17. 2. 2016 
 

 

1. místo s postupem – Zuzana KONEČNÁ  
  – Filip PRCHAL 

          – Michaela PRAŽÁKOVÁ 

 

Krajské  kolo Národní  soutěže  ZUŠ  
ve hře na e l .  k lávesové nástroje  

 

SZUŠ D-MUSIC Kroměříž, 10. 3. 2016 
 

 

1. místo s postupem – Michaela PRAŽÁKOVÁ  
1. místo - Zuzana KONEČNÁ  

  2. místo - Filip PRCHAL 
 

Ústřední  kolo  Národní  soutěže ZUŠ   
ve hře na akordeon 

 

ZUŠ Uherský Brod, 16. 3. 2016 
 

 

2. místo – Veronika BOLFOVÁ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.  ce loštátna súťažná prehl iadka ZUŠ   
ve  hre na keyboard  

 

ZUŠ Považská Bystrica (SK), 22. 3. 2016 
 

 

Zlaté pásmo – Michaela PRAŽÁKOVÁ 
 

Ústřední  kolo  Národní  soutěže ZUŠ   
ve hře na e l .  k lávesové nástroje  

 

ZUŠ Františkovy Lázně, 29. 5. – 1. 6. 2016 
 

 

3. místo – Michaela PRAŽÁKOVÁ  
 

Všichni žáci byli ze třídy uč. Davida Jugy, který u nás 
vzorně zastupoval po tři roky za mateřskou a rodičovskou 

dovolenou uč. Šárky Jablunkové  
 
 
 

Gratulujeme a všem děkujeme za reprezentaci školy! 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vánoční prázdniny žáků 
pátek 23. prosince 2016  
– pondělí 2. ledna 2017 

 

  
 

Pololetní prázdniny 
pátek 3. února 2017 

 

  
 

Jarní prázdniny žáků  
13. – 17. února 2017 

 

  
 

Krajské kolo soutěžní přehlídky 
dechových orchestrů 

pátek 7. dubna 2017, DK Zdounky 
 

  
 

Velikonoční prázdniny žáků 
čtvrtek 13. dubna 2017 

 

  
 

Absolventské koncerty žáků 
květen 2017  

 

  
 

Postupové zkoušky a ZÁPIS do ZUŠ 

červen 2017 

 

 

KALENDÁRIUM 
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bezplatná tiskovina 

 

neprošlo jazykovou korekcí 

 

 

Krásné prožití vánočních dnů  
a vše nej v novém roce 2017! 

 


