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Milí čtenáři,
před rokem jsem vyměnila svou rohovou třídu s výhledem na naše hulínské náměstí za ředitelnu, která před dvaceti lety byla učebnou výtvarného oboru a já zde
malovala svá první díla. Nostalgická vzpomínka - paní učitelka v bílém plášti a štětcem
v ruce, prima kamarádky, bezstarostné dětství. Tenkrát jsem určitě netušila, co mi namaluje můj život.
Mám za sebou první rok v nové pracovní pozici. Bylo to období hodně náročné,
protože i v mém případě platilo přísloví, že každé začátky jsou těžké. Náplň mojí práce
dostala najednou úplně jiných rozměrů a dimenzí a ze dne na den jsem se stala zodpovědnou za celou školu. Deset měsíců uběhlo jako voda a opět budeme dětem a našim
studentům vydávat vysvědčení. Jaké bude to MOJE? Hodnocení bude na vás - žácích,
rodičích a příznivcích naší „zušky“. Ať už je ale jakékoliv, končím letošní rok s krásným
a hřejivým pocitem u srdce, že jsme to společně zvládli. Je za námi spousta výborně
odvedené práce, nespočet zajímavých akcí, projektů a vynikajících výsledků našich žáků
a učitelů na soutěžích. Pochvala ze strany nadšených rodičů, posluchačů, diváků i České školní inspekce mě ujišťuje v tom, že můžu být na naši školu hrdá a pyšná. Vážím
si svého týmu a ráda bych všem na tomto místě poděkovala za spolupráci, rodině
za trpělivost a bývalé paní ředitelce Emilii Šimordové, mojí skvělé mamince, za pomoc
v nelehkých začátcích. Přeji všem krásné léto, zasloužené prázdniny a už teď se těším
na naši další společnou cestu.
Mgr. Kamila Poláková,
ředitelka ZUŠ Hulín
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Družební setkání ve Zlatých Moravcích
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Ve dnech 2. – 4. května se učitelé a vybraní žáci naší ZUŠ
zúčastnili společně s panem starostou Mgr. Romanem Hozou
družebního setkání na Slovensku. S tamní základní uměleckou
školou ve Zlatých Moravcích nás váže dlouholetá spolupráce
a společně jsme tak oslavili 75. výročí založení jejich školy. Nechyběli ani přátelé z partnerské školy v polském Sierpcu. Prožili
jsme zde krásné dva dny, zahráli jsme na slavnostním koncertě

a upevnili nadále naše přátelství. Bylo nám společně moc dobře
a už teď se těšíme na příští rok, kdy se vypravíme k polským
sousedům. Naši školu skvěle reprezentovali Kristýna Šubertová,
Michaela Hradilová, Ondřej Ludvík, Jan Polášek, Michal Staněk
a Milan Skýpala. Skvělý klavírní doprovod zajistila paní učitelka
Hanka Odstrčilíková. Děkuji všem za reprezentaci naší školy!
Kamila Poláková

Družební setkání na radnici ve Zlatých Moravcích

Ředitelky partnerských škol, Kamila Poláková,
Barbara Bonkowska, Zuzana Mičkeová

Dobré školy umí dobře spolupracovat
Každá dobrá škola a učitelé v ní dělají všechno pro to, aby
měli dobré žáky, aby ti dobří žáci dobře reprezentovali školu,
a když se na to bude dát dobře dívat, budou spokojeni a hrdi
všichni – žáci, učitelé i rodiče. Věřím, že toto tvrzení platí i v naší
ZŠ v Kostelci u Holešova. Nemalou měrou k tomu přispívá spolupráce se ZUŠ Hulín, která funguje skvěle již řadu let. To, že žáci
nemusí dojíždět za kvalitní výukou, rodiče ušetří a navíc rádi
přijdou na vystoupení svých dětí, je zcela zřejmé. Odloučené pracoviště plní tedy svůj účel. Jak je to ale s těmi učiteli? Dovolím
si dvojí pohled.
Několikrát do roka vystupujeme se žáky před veřejností
v Domě seniorů, při rozsvícení vánočního stromu, vítání občánků
atd. Nikdy nechybí ve skupině vystupujících žáci ZUŠ. Učitelé hulínské školy je dokáží nejen připravit, ale uvádějí také jejich vystoupení osobně. Oceňuji jejich ochotu a schopnost spolupráce při plánování představení, příjemné vystupování i profesionální nadhled.
Druhý pohled je z úhlu kosteleckého učitele hudební výchovy. Díky hudební nauce a hraní na nástroje umí totiž mnohem
lépe žáci kostelecké školy noty, vyznají se v základních stupnicích, ví, kdo byl Smetana a Mozart a nebojí se hrát na nástroje.
V každé třídě je totiž několik žáků, kteří jsou žáky obou škol
a tvoří ono pověstné „zdravé jádro“, na němž se dá stavět.

Z žákovského koncertu v Kostelci u Holešova
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Rád bych doplnil to, co jsem s trochou nadsázky popsal
výše. Spolupráce našich škol má bez přehánění obrovský význam, především pro nadané děti z Kostelce a okolí, dále pro
jejich osvícené rodiče, kteří podporují své potomky a vedou
je k hudebnímu vzdělání a v neposlední řadě pro pedagogy
obou škol.
Chtěl bych poděkovat bývalé i současné paní ředitelce
za spolupráci a učitelům Marcele Zimmermannové, Liboru Žabenskému a Mgr. Miloslavu Bubeníčkovi za trpělivou a obětavou
práci pro naše žáky spojenou s dojížděním. Věřím, že díky nim
se mnohým kosteleckým dětem změnil život. Máme vás rádi!
Mgr. Zdeněk Ballnér,
ředitel a učitel hudební výchovy ZŠ Kostelec u Holešova

Z žákovského koncertu v Kostelci u Holešova
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UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH ZUŠ
V OKRESNÍM KOLE KOMORNÍ HRY S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
Dueto zobcových fléten
Dueto zobcových fléten
Dueto zobcových fléten
Flétnové dueto
Dueto zobcových fléten

Žesťové kvarteto

Tenorové dueto
Trubkové dueto

Žesťové kvarteto

jméno a příjmení
Stella Vaculíková
Michaela Čepicová
Martina Lisá
Klára Fuksová
Hana Staňková
Ema Zdráhalová
Julie Poláková
Kamila Zapletalová
Eliška Šůstková
Karolína Tomášková
Milan Skýpala
Ondřej Ludvík
Michal Staněk
Jan Polášek
Michal Staněk
Jan Polášek
Ondřej Ludvík
Petr Dalziel
David Sklenařík
Vojtěch Bleša
Vojtěch Marek
Tomáš Navrátil

ze třídy

kategorie

umístění
1. CENA
s postupem

p. uč. Emilie Šimordové

0. c

p. uč. Emilie Šimordové

0. c

2. CENA

p. uč. Emilie Šimordové

I. c

1. CENA
s postupem

p. uč. Zdenky Šímové Bubeníčkové

I. c

2. CENA

p. uč. Marcely Zimmermannové

II. c

2. CENA

p. uč. Petra Voříška

II. e

1. CENA
s postupem

p. uč. Petra Voříška

II. e

1. CENA
s postupem

p. uč. Petra Voříška

I. e

1. CENA
s postupem

p. uč. Libora Žabenského

II. e

1. CENA
s postupem
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Viktorie Rolinková
Kvarteto

Markéta Poláková
Dominik Marek

p. uč. Petra Poláka

II. a

3. CENA

p. uč. Petra Poláka

III. a

3. CENA

p. uč. Zdenky Šímové Bubeníčkové

II. a

2. CENA

p. uč. Zdenky Šímové Bubeníčkové

II. a

2. CENA

Pavel Pospíšilík
Jakub Němec
Klarinetové trio

Karolína Zaděláková
Matyáš Němec

Flétnové dueto

Jakub Sklenář
Veronika Javorová
Markéta Poláková

Trio příčných fléten

Viktorie Rolinková
Klára Trávníčková

V OKRESNÍM KOLE SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ VE HŘE NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
jméno a příjmení

ze třídy

kategorie

umístění

Karolína Pokorná

p. uč. Mgr. Davida Jugy

0.

1. CENA s postupem

Viktorie Rolinková

p. uč. Mgr. Davida Jugy

III.

1. CENA s postupem

Zuzana Konečná

p. uč. Mgr. Davida Jugy

VI.

1. CENA s postupem

Zvláštní cena udělená porotou – „Za pedagogické vedení Mgr. Davidu Jugovi“
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V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ V KOMORNÍ HŘE S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
Dueto zobcových fléten
Dueto zobcových fléten

Stella Vaculíková
Michaela Čepicová
Hana Staňková
Ema Zdráhalová

p. uč. Emilie Šimordové

0. c

1. CENA

p. uč. Emilie Šimordové

I. c

2. CENA

p. uč. Petra Voříška

II. e

2. CENA

p. uč. Petra Voříška

II. e

1. CENA
s postupem

p. uč. Libora Žabenského

II. e

2. CENA

Milan Skýpala
Žesťové kvarteto

Ondřej Ludvík
Michal Staněk
Jan Polášek

Tenorové dueto

Michal Staněk
Jan Polášek
David Sklenařík

Žesťové kvarteto

Vojtěch Bleša
Vojtěch Marek
Tomáš Navrátil

V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ VE HŘE NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
jméno a příjmení

ze třídy

kategorie

umístění

Karolína Pokorná

p. uč. Mgr. Davida Jugy

0.

1. CENA

Viktorie Rolinková

p. uč. Mgr. Davida Jugy

III.

2. CENA

Zuzana Konečná

p. uč. Mgr. Davida Jugy

VI.

1. CENA s postupem
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V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY ŽÁKŮ V KOLEKTIVNÍM PROJEVU LDO ZUŠ
SOUBOR LENTILKY

ze třídy

umístění

František Horáček, Jan Polášek, Oliver Dalziel, Dominik Laňar,
Tomáš Neradil, Timotej Straka, Vojtěch Štětkář, Lukáš Vyvlečka

p. uč. Lenky Urbanové
p. uč. Michaely Tobolíkové

1. CENA
s postupem

V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY ŽÁKŮ ZUŠ VE SBOROVÉM ZPĚVU
ze třídy

umístění

PŘÍPRAVNÝ PĚVECKÝ SBOR ZVONEČKY

p. uč. Mgr. Dany Zapletalové

1. CENA
s postupem

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR ZVONKY

p. uč. Mgr. Dany Zapletalové

1. CENA

Zvláštní cena udělená porotou – „Mgr. Daně Zapletalové za vynikající hlasovou průpravu sborů“

V ÚSTŘEDNÍM KOLE SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ V KOMORNÍ HŘE S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
jméno a příjmení
Tenorové dueto

Michal Staněk
Jan Polášek

ze třídy

kategorie

umístění

p. uč. Petra Voříška

II. e

2. CENA

V ÚSTŘEDNÍM KOLE SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY ŽÁKŮ ZUŠ VE SBOROVÉM ZPĚVU
PŘÍPRAVNÝ PĚVECKÝ SBOR ZVONEČKY
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ze třídy

umístění

p. uč. Mgr. Dany Zapletalové

ZLATÉ PÁSMO

V ÚSTŘEDNÍM KOLE SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ VE HŘE NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
jméno a příjmení

ze třídy

kategorie

umístění

Zuzana Konečná

p. uč. Mgr. Davida Jugy

VI.

2. CENA

V ÚSTŘEDNÍM KOLE SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY ŽÁKŮ V KOLEKTIVNÍM PROJEVU LDO ZUŠ
SOUBOR LENTILKY

ze třídy

umístění

František Horáček, Jan Polášek, Oliver Dalziel, Dominik Laňar,
Tomáš Neradil, Timotej Straka, Vojtěch Štětkář, Lukáš Vyvlečka

p. uč. Lenky Urbanové
p. uč. Michaely Tobolíkové

1. CENA
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Malí velcí filharmonici
Spolek státních základních uměleckých škol ZUŠKA?ZUŠKA!
má za sebou od svého založení spoustu zajímavých projektů. Na
jeden z nich, Malí velcí herci, navázal v letošním roce další, tentokrát pro mladé hudebníky a zpěváky. Velkolepé představení, kdy
na jednom pódiu vystoupili jako mentoři hráči Filharmonie Bohuslava Martinů a nadaní žáci našich základních uměleckých škol,
mělo svou premiéru 5. května 2019 ve
Zlíně. Celý koncert byl pod taktovkou
světově proslulého dirigenta a kroměřížského rodáka Tomáše Netopila. Na
dalších koncertech v Uherském Hradišti,
Holešově a Kroměříži jej pak naprosto
dokonale nahradil dirigent kroměřížské
konzervatoře Jiří Kadavý. Také naše
škola měla na tomto projektu své zástupce. Dětský pěvecký sbor Zvonky se
svou sbormistryní Danou Zapletalovou
tvořil spolu s dalšími sbory 130 členné
těleso ve skladbě Carla Orffa Carmina
Burana. Sopránové sólo zpívala letošní absolventka Zuzana Hradilová a jako
hosté vystoupili k naší velké radosti také
Malí velcí filharmonici
Roman a Tadeáš Hozovi, absolventi na10

šeho pěveckého oddělení. Ovace na koncertech neměly konce
a zúčastněným žákům se dostalo mimořádné příležitosti okusit
práci profesionálních hudebníků. Všichni se svých úkolů zhostili
na výbornou a odvedli vynikající výkony.
Kamila Poláková

Skvělá Zuzka Hradilová
Jednou z našich nejúspěšnějších absolventek je zpěvačka
a klavíristka Zuzana Hradilová. Jedenáct let se svojí paní učitelkou
Mgr. Danou Zapletalovou pracovala na tom, aby se co nejlépe
zdokonalovala v sólovém a komorním zpěvu. Zažily spolu mnoho
nezapomenutelných okamžiků a emocí. Krásné okamžiky společně prožívaly také na Písňové soutěži Bohuslava Martinů v Praze, která se konala 19. - 21. 10. 2018. Zuzka je popsala takto:
„Tato velká soutěž trvala 3 dny. Hned v sobotu 20. 10. jsme
se mohli radovat z mého výkonu v prvním kole, kdy se mi podařilo svým zpěvem přesvědčit odbornou porotu, která mě odměnila
postupem do druhého kola. Druhé kolo se konalo následující den.
Soutěž opět začala v dopoledních hodinách a já začala pociťovat
velkou zodpovědnost nejen vůči sobě, ale především vůči paní
učitelce, která se mi tolik let věnovala. Je nutno také dodat, že můj
zpěv hudebně podbarvovala naše věčně usměvavá korepetitorka
Mgr. Lenka Polášková, se kterou jsme již sehraný tým. Díky těmto
dvěma nadšeným pedagožkám jsem dokázala přemoct počáteční nervozitu a předvedla jsem náš pěvecký repertoár v kvalitě, kterou porota ocenila prvním místem a účastí na večerním koncertě
vítězů. Na koncertě, který jsme si všichni užili, nám udělala radost
ještě dvě další udělená ocenění. K prvnímu místu jsem získala
ještě Cenu Beno Blachuta za interpretaci lidové písně a cenu emeritní operní pěvkyně Zory Jehličkové Talent XVI. ročníku soutěže.“

Dana Zapletalová, Zuzana Hradilová, Lenka Polášková
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„Za výbornou přípravu na soutěž bych chtěla poděkovat své
paní učitelce Mgr. Daně Zapletalové, za skvělý klavírní doprovod
Mgr. Lence Poláškové a za vytvořené zázemí, bez kterého by to
nešlo, paní ředitelce Mgr. Kamilce Polákové. Velké poděkování
patří také mé rodině a kamarádům, kteří mě podporovali přímo
na soutěži v Praze a také těm, co na mě mysleli a drželi mi palce
na dálku.“
Paní učitelka Mgr. Dana Zapletalová prožívala šťastné chvíle
společně se Zuzkou, a tak přidáváme ještě její gratulaci pro Zuzku:
„Já jen dodám, že výkony soutěže hodnotila mezinárodní
porota složená z pěveckých pedagogů středních a vysokých

uměleckých škol a sólistů operních scén. Soutěž je umocněna
ještě dalším Slavnostním koncertem, který proběhl 7. 11. 2018
v sále HAMU v Praze, kde Zuzka za doprovodu Lenky Poláškové
předvedla opět skvělý výkon. Celý koncert nahrával ČR Vltava.
Zuzce skláním velkou poklonu za její práci jak v sólových hodinách, tak při samotných výkonech a z celého srdce ji přeji, ať jí
zpěv stále přináší radost, hodně štěstí při přijímacích zkouškách
na konzervatoř a snad nepředbíhám, hodně zdaru při dalším
studiu a hlavně hodně zdraví a pevné hlasivky! Zuzko, velké díky
za vynikající reprezentaci nejen naší ZUŠ, města Hulín, ale celého
kraje!“

Adventní čas v ZUŠ
Vánoční svátky patří k nejkrásnějším období v roce. Ulice
jsou svátečně vyzdobeny, děti píší svá přání Ježíškovi a všude
kolem nás zní vánoční písně a koledy. A protože si adventní
dobu bez hudby dokáže představit málokdo, patří prosincové období pro nás muzikanty k nejnáročnějším v roce. Nejinak tomu
bylo i letos. Nechyběli jsme na slavnostním rozsvícení vánočního
stromu v Hulíně, Pravčicích a Rymicích, byli jsme součástí Mikulášského odpoledne v Záhlinickém pivovaru, Dětský pěvecký
sbor Zvonky si zazpíval na koncertě se známou zpěvačkou Bárou
Basikovou v hulínském Městském kulturním centru, Dechový
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orchestr Morava potěšil své posluchače nedělním adventním
koncertem a malí i velcí vystoupili v novém vánočním pořadu
naší školy Vánoce, vánoce přicházejí, do kterého se zapojily
všechny tři obory naší ZUŠ. Samozřejmostí byly vánoční třídní
koncerty v sále školy a celé předvánoční období zakončily sváteční koncerty DPS Zvonky a SPS Smetana v kostele Sv. Václava
v Hulíně. Spokojení posluchači a úsměvy na jejich tvářích jsou
pak pro všechny tím nejkrásnějším vánočním dárkem.
Kamila Poláková

Z pořadu Vánoce, Vánoce přicházejí

Z rozsvícení vánočního stromu v Hulíně

Zvonečky na Mikulášském vystoupení v Záhlinickém pivovaře

Adventní koncert DO Morava
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Naše Zvonky letos oslavily 20. narozeniny
Jako by to bylo včera, co jsem vstoupila do hulínské Zušky
s očekáváním, co bude? Byla jsem studentkou vysoké školy
UP v Olomouci, obor sólový zpěv a hudební výchova. Do Hulína mě přivedl tehdy nastávající manžel a zpěv se tady doposud neučil. Jelikož jsem byla spolužačka Kamily Šimordové,
nyní Polákové, současné ředitelky a dcery Emilie Šimordové
– tehdejší ředitelky, slovo dalo slovo a bylo mi nabídnuto místo
na 2 vyučovací hodiny, abych založila pěvecký sbor. Ze začátku
se nedalo mluvit o sboru, přišlo pár nadšených, ale i zvědavých
dětí, některé zůstaly, jiné odešly, přišly další a postupně začal
růst pěvecký sbor a pěvecká třída. První vystoupení pod názvem „ZVONKY“ bylo ve školním roce 1998/1999. Skvělou korepetitorkou, kamarádkou a rádkyní nám byla Lenka Polášková,
tehdy Šimordová a začalo se naplno. Pravidelné jarní a vánoční
koncerty a další akce školy, přehlídky a mezinárodní soutěže.
Také Lenka se nám vdala a v době jejích mateřských povinností ji vystřídaly také skvělé klavíristky a kamarádky – Ivona
Křivánková – nyní ředitelka ZUŠ Kroměříž a Zuzana Průšová –
Hrabalová. I přes narození syna Jakuba jsem zůstala Zvonkům
věrná. To se ale změnilo za 16 let, kdy se nám narodila Petruška a já už nemohla s plným úvazkem zůstat. Na tuto dobu
jsem předala Zvonky výbornému sbormistru Mirovi Uhlířovi,
za což mu moc děkuji!
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Jsem velmi pyšná na všechny „MÉ“ zpěváky a radost je ještě větší, když vím, kolik z nich rádo na zpívání vzpomíná a nejen
to, zpěv se jim dokonce stal povoláním a koníčkem zároveň. Někteří se stali výbornými pedagogy a někteří uznávanými sólisty
divadel a koncertních i operních scén.
Za celé toto krásné období mají Zvonky na svém kontě
řadu vynikajících úspěchů. Nejvíce si vážíme účasti na festivalu
Smetanova Litomyšl, celostátní přehlídce Světlo za Lidice a zisku
zlatých medailí na mezinárodních festivalech v Olomouci, Praze,
Novém Jičíně, Bratislavě, Vídni a Riva del Garda v Itálii. Sbor vydal 2 zvukové CD, první s názvem Zvonky a druhé profilové CD
s názvem Věneček písní. K nejvýraznějším úspěchům patří zisk
zlaté medaile na mezinárodních festivalech v Bratislavě 2014,
v Olomouci 2015 a na jaře 2016 se staly Zvonky absolutním
vítězem celostátní soutěže ZUŠ ve sborovém zpěvu v Litomyšli. V roce 2017 nastala ve sboru generační výměna, ale přesto
sbor nezahálel a získal absolutní vítězství na Celostátní soutěži
dětských pěveckých sborů v Uničově 2018 a zvláštní ocenění za
vynikající hlasovou kulturu a výtečnou interpretaci skladeb Jana
Maláta. Posledním úspěchem sboru je zisk zlatého pásma v soutěži žáků základních uměleckých škol ve sborovém zpěvu 2019
v Hulíně a sbormistryně získala cenu za vedení hlasové kultury u svých sborů. Motivující pro mladé zpěváky je spolupráce

se Smíšeným pěveckým sborem Smetana Hulín, Holešovským
dětským pěveckým sborem Moravské děti, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín a dechovými orchestry Hulíňané a Morava ZUŠ
Hulín. Za tuto dlouhou dobu se stal vyhledávaným a úspěšným
tělesem patřícím k nejlepším v České republice.

Letos sbor oslavil 20 let od svého založení krásným koncertem spolu se SPS Smetana Hulín ve vyprodaném sále MKC
Hulín, rostou mu nové posily v Přípravném sboru Zvonečky, tak
zbývá popřát JEN TAK DÁL A HLAVNĚ RADOST ZE ZPĚVU!!
Dana Zapletalová

Zvonky slaví 20 let
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Úspěšné Zvonečky a Zvonky
V pátek 29. 3. se stalo hulínské Městské kulturní centrum
dějištěm Krajské soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů
základních uměleckých škol Zlínského kraje. Mezi dvěma stovkami mladých zpěváků nechyběly ani domácí pěvecké sbory naší
ZUŠ – Dětský přípravný pěvecký sbor Zvonečky a Dětský pěvecký sbor Zvonky. Se svou sbormistryní Mgr. Danou Zapletalovou
a za klavírního doprovodu skvělého Vojtěcha Červenky získali
naši hulínští zpěváci na domácí půdě zlaté pásmo. Paní učitel-

ka Dana Zapletalová byla navíc oceněna diplomem za vynikající
hlasovou průpravu svých svěřenců a Vojtěch Červenka za vynikající klavírní spolupráci. Velkou odměnou pro naše nejmenší
„Zvonečky“ byl postup do celostátního kola této soutěže, které
se konalo 3. 5. v Litomyšli. I tam se malým zpěváčkům dařilo
a z Litomyšle si odvezli vynikající první místo. Děkujeme
za skvělou reprezentaci naší školy!
Kamila Poláková

Zvonečky na Krajské soutěžní přehlídce dětských pěveckých
sborů v Hulíně

Zvonky na Krajské soutěžní přehlídce dětských pěveckých
sborů v Hulíně
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Přípravný pěvecký sbor Zvonečky
Naši nejmenší zpěváci z Přípravného pěveckého sboru Zvonečky neusnuli na vavřínech a po loňském úspěchu na soutěži
v Chropyni i letos dokázali, že mají opravdu zlato v hrdle!
Po úspěchu v krajském kole se naše Zvonečky vypravily do ústředního kola soutěže základních uměleckých škol
ve sborovém zpěvu, které se konalo 3. května v Litomyšli.
Pro Zvonečky to byla úplně první zkušenost v takové „velké“ soutěži a hlavně tak daleko. Vyrazili jsme ráno vybaveni
vším potřebným a čekala nás skoro tříhodinová cesta, která
ubíhala v poklidu a ve velkém očekávání a těšení. V Litomyšli
už nás čekali. Přiděleny nám byly dvě malé, ale velmi šikovné
průvodkyně a ty nám byly nápomocny celý den. Všechno bylo
výborně naplánované, přes zázemí, oběd, rozezpívání, zvukovou zkoušku, soutěžní vystoupení, krásný program, až po večerní vyhlášení výsledků. Samotná soutěž byla pro všechny velký zážitek, protože jsme byli nejmladší sbor a v publiku samé
starší sbory, které, když jsme předvedli, co umíme, nám daly
velmi vřele a halasně najevo, jak se jim naše vystoupení líbilo.
My jsme pak na oplátku drželi pěsti ostatním a poslouchali
jejich výkony. Když jsem se dozvěděla na rozborovém semináři
názory poroty na náš sbor, až jsem se někdy červenala, jak nás
chválili :-).

Zvonečky v ústředním kole soutěže ZUŠ v Litomyšli
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Konečně jsme se dočkali slavnostního vyhlášení a...
SLÁVA!!!! MÁME ZLATO!!!! Mně, jako sbormistryni se dostalo
ocenění za příkladnou práci s dětským sborem. Umíte si určitě
představit, jaká byla radostná cesta domů. Ráda bych ještě moc
poděkovala skvělé korepetitorce Klárce Čeladníkové, která Zvonečky na poslední chvíli doprovodila, protože původní korepetitor
Vojta Červenka s námi kvůli maturitě nemohl, dále paní učitelce
Zuzce Nemčovičové za pedagogický dozor a celkovou výpomoc
a také mamince paní Vrublové, která nám byla velkou oporou.
A samozřejmě všem, kteří nám drželi pěsti, mysleli na nás
a věřili nám!
Roste nám opravdu zdatná posila do Zvonků :-)
Už teď se těším na další práci s takovými malými slavíčky
a budeme moc rádi, když naše řady rozšíříme. Přijďte mezi nás,
naučit se ovládat svůj hlas a zazpívat si krásné písničky.
Dana Zapletalová
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Honza Polášek v roli detektiva
Dne 15. listopadu navštívili žáci a učitelé naší ZUŠ divadelní
představení Povídky z jedné a druhé kapsy, které bylo projektem
základních uměleckých škol Zlínského kraje a Městského divadla
Zlín. V konkurzu, který proběhl již v roce 2018, byl vybrán také
náš žák LDO Honza Polášek. Celý půlrok se intenzivně spolu
s ostatními mladými herci připravoval na tento zajímavý a neobvyklý projekt, kdy se na jednom pódiu setkává herecké mládí se
zkušenými profesionály. O tom, že se tohoto úkolu zhostili všich-

ni na výbornou, svědčily obrovské ovace diváků. Také my jsme
všechny odměnili bouřlivým potleskem. Během celého školního roku odehráli mladí herci nespočet představení a závěrečná
květnová derniéra v sobě nesla spoustu emocí. Během celého
projektu navázali všichni krásná přátelství a prožili spoustu zážitků. My všichni se už teď těšíme na další podobná představení
a Honzíkovi přejeme spoustu dalších divadelních rolí.
Kamila Poláková

Honza Polášek v roli detektiva v Městském divadle Zlín

Zájezd na představení Povídky z jedné a druhé kapsy
19

Mladí žesťaři soutěžili
Už v listopadu 2018 jsme se vydali naši žáci Petr Dalziel
a Jan Polášek do Trenčína na zkušenou, aby si zahráli na tamější
soutěži s mezinárodní účastí. Kluci si zahráli na regionální soutěži ve hře na žesťové dechové nástroje s mezinárodní účastí. Peťa, coby jeden z nejmladších účastníků soutěže získával
cenné zkušenosti, naopak Honza si přivezl ocenění ve formě
Čestného uznání.
Své hudební dovednosti Honza nakonec dokázal „prodat“
1. června 2019 na Mezinárodní interpretační soutěži Žestě Brno
2019. Tentokráte jeho výkon oslovil porotu natolik, že získal jako
jediný 1. cenu a stal se vítězem národní i mezinárodní soutěže. Velké poděkování patří také Honzíkově mamince Mgr. Lence
Poláškové za vynikající klavírní doprovod a panu učiteli Petru Voříškovi za přípravu. Přejeme hodně dalších hudebních inspirací
a úspěchů!
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Jan Polášek

Ohlédnutí za školním rokem v klávesové
a akordeonové třídě
Vždy, když píši krátký příspěvek do ročenky Liduška, uvědomím si, jak ten čas utíká. Jakoby se práce na naší minulé
ročence odehrály někdy před měsícem. Na druhou stranu mě
těší, že je každý rok o čem psát a není nutné pouze obměňovat
zaběhnuté fráze o úspěších na soutěžích apod.
Minulý školní rok byl pro mé žáky zajisté pestrý. Měli možnost si zahrát na čtyřech třídních besídkách, někteří pak na školních koncertech a jiných akcích školy. Na Mikulášské besídce
v Záhlinicích si např. zahrála Lucka Kaláčková, Viktorie Rolinková
a Zuzana Konečná, na okresní akordeonové přehlídce ve Zdounkách se 7. března představila Danielka Ludvíková. Navíc po třech
letech byla opětovně vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy soutěž pro žáky ZUŠ ve hře na elektronické klávesy. Do té se z naší školy přihlásila tři děvčata. Nejmladší Karolína
Pokorná (0. kat.), dále Viktorie Rolinková (III. kat.) a Zuzana Konečná (VI. kat.) úspěšně prošly 3. dubna okresním kolem a již
24. dubna se potkaly s vítězi z ostatních okresů Zlínského kraje.
V silné konkurenci se Kája umístila na prvním, Viki na druhém
a Zuzka na prvním místě, přičemž Zuzka postoupila též
do ústředního kola, z něhož si 24. května odvezla krásné 2. místo.

Všem holkám patří velká gratulace! A jen na okraj malá zajímavost. Všechna soutěžní kola se konala v Kroměříži na SZUŠ
D-Music, takže jsme na něm v konkurenci hráčů z kraje a následně také z celé ČR vystupovali v podstatě jako domácí.
Soutěže jsou ovšem jen jakousi nadstavbou výuky hry
na hudební nástroj, potažmo obecně uměleckého vzdělávání

Zuzana Konečná, Karolína Pokorná, Viktorie Rolinková
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a pramálo vypovídají o tom, zda výuka jako taková děti baví
a má pro ně smysl. Jsem proto rád, když se mi od mnohých
žáků, zvláště pak těch nejmladších, dostává zpětné vazby v podobě úsměvu na tváři a rozzářených očí z očekávání, co nového se
zase společně naučíme. Závěrem bych proto rád poděkoval všem

rodičům a prarodičům, že podporují své děti a vnoučata na cestě
za hudebním vzděláním. Zvláště pak těm, kteří vědí, že to není
jen o přihlášení dítěte do ZUŠ, ale že je to o spoustě času, hledání
motivace a další podpory, kterou musí svým dětem věnovat.
David Juga

Rok plný hudby v klavírní třídě Hanky Odstrčilíkové
Ani v letošním školním roce jsme nezaháleli a podnikli jsme
několik zajímavých třídních koncertů. Každý z koncertů byl koncipován jinak, byl něčím specifický a žáci tak měli pestrou škálu
možností, jak a kde svůj připravený repertoár předvést publiku,
zúročit to, co se naučili a poslechnout si také své spolužáky.
Naší první třídní akcí byl Prosincový koncert konaný
4. 12. 2018, na kterém jsme posluchače příjemně naladili do
zimního rozjímání. Účinkovala na něm celá naše třída od 5 letých
začátečníků až po takřka 18 leté. Kromě sólové hry nám koncert
zpestřila také klavírní dua a závěrečná aranže společné skladby
Prosinec. Byli jsme odměněni dlouhým potleskem a krásnými
reakcemi zúčastněných.
Další, tentokrát již jarní akcí byl Hudební podvečer absolventů konaný 30. 4. 2019. Protože se v letošním školním roce
„urodilo“ v naší třídě hned 5 absolventů a každý z nich pilně
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nacvičoval svůj rozsáhlejší program na absolventský koncert,
přišlo nám vhod, udělat si v dubnu již takovou „třídní premiéru“.
Koncert se všem moc vydařil. Kdo jste byli s námi, mohli jste
slyšet více než hodinu krásné a hodnotné hudby, díla skladatelů
od baroka až po současnost. Klavírní program jsme tentokrát
zpestřili také pozvanými hosty z žesťového oddělení a žákyněmi hrajícími na příčnou flétnu. Pro klavíristku Míšu Hradilovou,
flétnistku Kristýnku Šubertovou a barytonistu Michala Staňka to
byla zároveň i taková generálka na slavnostní koncert ve Zlatých
Moravcích dne 3. 5. 2019, který se konal v rámci mezinárodní
spolupráce naší školy se ZUŠ Sierpc a Zlaté Moravce, kde nás
všichni žáci vzorně reprezentovali.
A co ta nejmladší část třídy? Aby i ta si měla kde a pro
koho zahrát, vymyslela jsem pro ně poněkud netradiční formu
koncertu - hudební pohádku s názvem Jak se budí jaro. Tema-

ticky vybrané jarní a pohádkové skladbičky jsem propojila vlastní veršovanou moderací a vytvořila tak celé pohádkové dějství,
v němž smutná a zakletá princezna Jarmila, která se velmi bála
hladového praptáka a taky čerta, se nakonec uzdravila tím, že se
zaposlouchala do tónů kouzelné harfy. Jakmile totiž „paní Hudba dala hubičku i na princezninu tvářičku“, probudila princezna
Jarmila radost a jaro nejen v přírodě, ale hlavně ve svém srdci.
K celkovému ztvárnění naší pohádky nechyběly ani zajímavé
kostýmy, kulisy a obrázky k jednotlivým dějstvím. Pohádka zaujala nejen dospělé posluchače večer 9. 5. 2019, ale také nej-

mladší publikum - děti z mateřské školy v Hulíně, pro které jsme
ji hráli dopoledne 30. května dokonce dvakrát za sebou. Děti
nás poslouchaly s velkým zájmem, a my jsme moc rádi, že jsme
jim touto cestou mohli předat to krásné z kouzelné moci hudby.
Děkuji všem svým žákům za bohatý školní rok a také jejich
rodičům za tak důležitou podporu dětí v uměleckém vzdělávání.
Přeji vám všem, ať vás hudba hřeje u srdce, posiluje a naplňuje
vás radostí!

Klavírní prosincový koncert žáků paní učitelky
Hanky Odstrčilíkové

Klavírní pohádka Jak se budí jaro

Hanka Odstrčilíková
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Dechový orchestr Morava nezahálel
Víkend plný práce začal v pátek 24. května, když jsme
se ráno v devět hodin sešli, nabalili věci a odjeli společně
na víkendové soustředění do Roštína. Zázemí jsme našli ve zdejší
sokolovně. K našemu zkoušení nám byl k dispozici sál s jevištěm,
kde jsme denně trávili cca 6 hodin. Kluci a holky dostávali patřičně „do těla“. Zkoušeli jsme skladby nové a oprašovali i skladby
hrané již dříve, protože nás čekal velmi náročný červen. V neděli
jsme se vraceli sice unaveni, ale taky plni zážitků ze společně
strávených chvil při zkoušení, na pokojích či společném fotbálku.

Měsíc plný vystoupení jsme začali v sobotu 1. června, kdy
jsme společně s našimi slovenskými přáteli účinkovali na jejich
festivalu v Dolnej Súči. V pátek 7. června jsme jeli potěšit svými
melodiemi seniory do Vážan u Kroměříže, 16. června nás čekal
ještě Festival Václava Smoly na hulínském náměstí a školní rok
jsme ukončili o prázdninách 14. července na prestižním festivalu
dechových hudeb v Ratíškovicích.

Soustředění DO Morava v Roštíně

Vystoupeni DO Morava v Dolnej Súči
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Petr Voříšek

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ HULÍN
V úterý 7. května byla v Galerii hulínského informačního
centra slavnostně zahájena výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Hulín. Po hudebním vystoupení Jakuba Němce a Jakuba Šišky všechny přivítala ředitelka školy Mgr. Kamila Poláková
a místostarosta města Ing. Jiří Schaffer. Letošním tématem byly
„Ozvěny indiánských kultur“. Mladí výtvarníci zpracovali soulad
indiánského života s přírodou, poukázali na zvyky indiánských

kmenů a vystavili zajímavá díla nejen na výkresech, ale i formou
tkaných výrobků. Spokojení návštěvníci z řad dětí a rodičů ocenili
nápad a kvalitní zpracování celé výstavy. Velké poděkování patří
vyučující VO Mgr. Petře Vojvodíkové a paní Jarmile Zakravačové
za realizaci celého projektu.

Z vernisáže výstavy Ozvěny indiánských kultur

Ozvěny indiánských kultur

Kamila Poláková
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Divadelní soubor Lentilky získal v Litvínově zlato!
Je brzy ráno a před městským kulturním centrem stojí hlouček rozespalých kluků. Dnes je čeká cesta do Litvínova. Tam
se totiž koná celostátní soutěžní přehlídka literárně dramatického oboru základních uměleckých škol.
Dlouhá cesta před námi a ještě delší za námi. Na divadelním
představení Housenka, které vzniklo na námět Miloše Macourka,
se pod vedením paní učitelky Michaely Tobolíkové a paní učitelky
Lenky Urbanové pracovalo už od ledna, kdy kluci dostali do rukou první verzi scénáře. Následující měsíce byly ve znamení nepřetržitého zkoušení, které bylo chvílemi velmi vyčerpávající. Jak
se ale lidově říká: „Bez práce nejsou koláče!“ A i kluci se svých
„koláčů“ právem dočkali. Ve Zlíně si na krajské soutěži LDO
vysloužili zlato a s ním i postup do celostátního kola. V pátek
31. května se tak parta šikovných kluků vydala na šestihodinovou
cestu, na jejímž konci mohli změřit své síly s nejlepšími divadelními soubory z celé České republiky. Po příjezdu do Litvínova,
vydatném obědě a rychlé zkoušce nás už čekal sál plný diváků
v čele s odbornou porotou, která se o představení vyjádřila následovně:
„Kluci vstoupili na jeviště a předvedli úžasné vystoupení
plné energie a nečekaných zvratů.“
„Jde vidět, že kluky divadlo opravdu moc baví.“
„Líbí se mi, že si dokážou udělat sami ze sebe srandu.“
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„Celé představení jsem se opravdu moc bavila.“
„Ten hurónský smích, který jste slyšeli, tak ten byl můj!“
Slova poroty a obrovský potlesk, který po představení následoval, byl jasným důkazem toho, že se divákům představení
opravdu líbilo. Kluci si za svůj úžasný výkon vysloužili ocenění
ve zlatém pásmu a stali se tak jedním z mála souborů, který se
touhle krásnou cenou může pyšnit.
Kluci gratulujeme, byli jste úžasní!
Za LDO Michaela Tobolíková

Soubor Lentilky v ústředním kole soutěže LDO

Dramaťačkou už od malička
Když jsem poprvé vstoupila
jako malé dítě v Základní umělecké škole v Hulíně na jeviště,
bylo mi hned jasné, že divadlo se
stane mým velkým koníčkem.
V průběhu let jsem měla spoustu úžasných zájmových činností,
ale byl to právě dramaťák, u kterého jsem zůstala nejdéle.
Jaké bylo mé překvapení,
když se mi po několika letech,
kdy jsem musela odejít studovat,
ozvala paní učitelka Lenka Urbanová a nabídla mi, abych si zkusila pod jejím vedením dramaťák
učit. Měla jsem hroznou radost a taky strach. Být učitelem totiž
není něco, co se můžete naučit z knih. Knihy vám mohou pouze
pomoci k vědomostem, které jako učitel můžete využít. Učitelem

se člověk stává až před dětmi a jen díky nim může poznat, jestli
je učitelem dobrým či špatným.
Bylo to tady. Má první vyučovací hodina. Na místě, kde jsem
kdysi jako malá seděla a poslouchala paní učitelku Lenku, teď
s napětím čekala řada dětí v očekávání, co jsem si pro ně připravila já. Uplynulo již šest let od mé první vyučovací hodiny a nikdy
nepřestanu být za tuto možnost vděčná. Stejná paní učitelka,
která mě jako malou učila, jak správně mluvit, jak si udržet na
jevišti správné herecké postavení a jak být dobrou herečkou, mě
teď pro změnu začala učit, jak být dobrým učitelem.
Dramaťák se pro mě stal mojí druhou rodinou. A i když
s manželem v září čekáme tu naši, tak se vždycky budu hrozně
moc ráda vracet. Za dětmi, za svými kolegy a za svojí úžasnou vedoucí paní učitelkou Leničkou Urbanovou, od které jsem
se nikdy nepřestala učit.
Děkuji Leničko.
Michaela Tobolíková, rozená Stratilová

Milá Míšo, celý kolektiv Ti děkuje za vše, co dobrého jsi pro školu udělala, a přeje Ti mnoho radosti a štěstí v rodinném životě.
Vždycky se budeme těšit, že zavítáš mezi nás a podělíš se s námi o trochu tvého optimismu.
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Co mi dala zuška?
Nikdy bych neřekla, že dokončím i druhý stupeň ve hře
na klavír. Asi jako každé dítě, tak i já jsem občas nechtěla trénovat
a klavír jsem jednou skoro prodávala. Ale teď? Teď jsem nesmírně šťastná, že jsem vytrvala a dotáhla to až do samého konce.
Na klavír hraji od 6 let. Nyní je mi 18. Je až neskutečné,
jakým způsobem jsem se posunula. Od malé holčičky, která
začínala na pár tónových skladbičkách, se stala plnoletá slečna,
která již zahraje obtížné a krásné skladby.

Díky ZUŠ studuji i pedagogickou školu, kde je povinný
hudební nástroj – klavír. Další školní rok z něj budu maturovat. Kdyby nebylo ZUŠKY, tak bych se nedostala na tuhle školu
a kdybych se dostala, tak bych asi těžce zvládala hru na tento hudební nástroj. A proto můžu dneska dělat to, co mě baví
a předávat hudbu dále v mateřských a základních školách.
Chtěla bych závěrem říct, že opravdu moc děkuji hulínské
ZUŠ a obzvlášť mé paní učitelce Hance Odstrčilíkové, které jsem
doslova vyrostla před očima, která na mě působila a sledovala od počátku všechny mé hudební krůčky a pokroky. Zároveň
chci poděkovat i svým rodičům, kteří mě sem přihlásili a již jako
malou vozili od nás z Ludslavic. Věřte mi, že toho nikdy nebudu
litovat, protože hudba je jediná, která tiší rány, umí rozveselit
a je tu vždy pro nás. DĚKUJI!
Michaela Hradilová,
absolventka II. stupně hry na klavír

Z absolventského koncertu Michaely Hradilové
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Nerozlučné duo
Jmenuji se Sára Zpěváková a díky životním náhodám mě
již 12 let doprovází životem hudba. Prvním impulzem byla
moje sestra Gabriela, díky které jsem začala chodit již od 6 let
do Zvonečků, zobcové flétny, klavíru a sólového zpěvu. Už ve
školce jsem se seznámila se svou dlouholetou kamarádkou
a sousedkou Zuzkou Hradilovou, se kterou si notujeme životem
již od 3 let. V základní umělecké škole jsme se však potkaly jako
začínající hudebnice až v 7 letech.
Ano, je to tak Sáry. V 6 letech jsem začala hrát na klavír
u paní učitelky Hany Odstrčilíkové, díky které jsem prožila 12 krásných klavírních let. Nelze zapomenout na skvělé zážitky z našich
malých začátků, až po výkony, které jsem díky ní podávala na
mezinárodních interpretačních kurzech a zuškových soutěžích.
Tato zlatá paní učitelka mě také přivedla do Zvonečků. A to byl
okamžik, kdy se naše pěvecké cesty s tebou, Sárko, propojily.
S postupem času jsme si i hrdě zazpívaly v navazujícím
pěveckém sboru Zvonky. Vždyť každý nemá šanci zazpívat
si s Hradišťanem, Bárou Basikovou a dalšími významnými hudebními osobnostmi a rovnat síly s ostatními pěveckými sbory
na mezinárodních soutěžích. Nebyl to zdaleka však jen sbor, ale
také společné hodiny sólového zpěvu, kde naše paní učitelka

Zuzana Hradilová a Sára Zpěváková s paní učitelkou Danou Zapletalovou
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Dana Zapletalová začala ve 2. ročníku experimentovat a dala
nám naši první společnou píseň Marjánko, Marjánko. Obě si dodnes pamatujeme, jak jsme bojovaly o hlasy, které jsme nedostaly, protože paní učitelce se to prostě líbilo naopak, Zuzka první, Sárka druhý hlas. Až později jsme pochopily, že je to
dobře. Po cestě plné překážek přišly i první společné úspěchy,
kterých postupem času přibývalo. Největší radost máme z výhry
na Mezinárodní soutěži Stonavská Barborka a účastí na zuškových soutěžích. Jako duo jsme měly také možnost vystupovat
v dechovém orchestru Morava.
Díky výbornému vedení naší paní učitelky se k našim
dvěma hlasům mohl přidat hlas třetí. A bylo tu trio. Společně
s Kačkou Burešovou jsme získaly další úspěchy. Mezi největší
z nich patří Stonavská Barborka a účast v celostátním kole ZUŠ
v Turnově, kde jsme si vyzpívaly první místo.
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Díky zušce jsme získaly spoustu nových kamarádů, krásných zážitků, hudebních zkušeností a nezapomenutelných životních okamžiků.
Na závěr bychom chtěly poděkovat všem učitelům, kteří
nás v našem hudebním světě v ZUŠ Hulín provázeli. A to paní
učitelce Haně Odstrčilíkové, Daně Zapletalové, Lence Poláškové,
Martině Mergentalové, pánům učitelům Jiřímu Kadavému, Miroslavu Uhlířovi a Petru Voříškovi, v neposlední řadě současné paní
ředitelce Kamile Polákové i bývalé paní ředitelce Emilii Šimordové. Věříme, že díky těmto nadšencům nás bude hudba provázet
a spojovat i nadále.

absolventky
Sárka Zpěváková a Zuzka Hradilová

Moje ohlédnutí...
Za uplynulé roky jsem se
toho tady na ZUŠ mnoho naučil, mnoho textů, not, prstokladů
i scénářů. Nemálo z toho jsem
zapomněl, ale taky jsem tu prožil nesčetné množství zážitků,
na které není možné jen tak zapomenout. Moje první vzpomínka ze ZUŠ je z přípravky s paní
učitelkou Kamilou Polákovou,
kdy jsme se se spolužáky snažili správně umístit noty na magnetickou notovou osnovu, nebo
jak jsme seděli na barevných molitanových kostičkách a hráli
na různé nástroje. Tyto molitanové, dnes ale už šedofialové
kostky, se se mnou táhnou v dramaťáku dodnes jako cokoli,
co si dokáže fantazie představit, třeba gauč nebo stůl. V dramaťáku u úžasné paní učitelky Lenky Urbanové jsem se vždy
rád objevil. Pamatuju si Cimrkluky a Skleničky skleněné, když
do Hulína přijel Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka, nebo několik
Dámských jízd, v posledních letech zase obnovené tábory, ale
hlavně největší akci každého roku, Jak se pečou Vánoce. Každý

rok to byl stres, obrovská práce, generálky, fofry, ať se stihneme převléct do dalšího vystoupení, ale nakonec to byl pro mě
vždy největší zážitek celého roku v ZUŠ. Jednou se stalo, že byly
takové fofry, že jsem nestihl vystoupení Zvonků a musel jsem
přijít až na druhou písničku. A Zvonky, to je taky taková srdcovka.
Pamatuju si ještě Zvonečky, kdy jsme měli docela velký projekt
s Červenou Karkulkou, nebo několik soustředění na Ráztoce,
ale hlavně obrovské množství soutěží se Zvonkama, které jsme
vždycky vyhráli. Za to můžeme děkovat paní učitelce Daně Zapletalové, které samozřejmě musím já poděkovat za vynikající
pěveckou výchovu a vůbec za vše, co pro mě udělala. Vždycky hrozila, že pokud nepovolím bradu, zatluče mi do ní hřebík,
na něj přiváže nit a bude za ni tahat. To se naštěstí nestalo
a ze sólového zpěvu odcházím bez něj. Samozřejmě nemůžu
zapomenout na paní učitelku Sedláčkovou, která mě učila můj
první rok na ZUŠ na zobcovou flétnu, a ani na paní učitelku Hanu
Odstrčilíkovou, která mě šest let učila na klavír a díky ní teď
můžu hrát v komorním souboru pana učitele Petra Poláka. Všem
tady patří obrovská poklona a velké díky.
Stanislav Hoza,
absolvent I. stupně sólového zpěvu a LDO
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Výtvarka je má druhá rodina
Do výtvarky jsem začala chodit už na prvním stupni základní školy. Tehdy jsem měla moc ráda kreslení a kde jinde rozvinout své schopnosti než právě ve výtvarném oboru? Nic však
nejde snadno a hned, chce to tvrdou práci a píli. Uznávám, že za
ty roky jsem zde pracovala i nepracovala a záleželo především
na mé náladě i na tématu, který jsme právě dělali. Vše se však
změnilo, když jsem poprvé absolvovala a měla si vybrat své
vlastní téma, které jsem ztvárnila prostřednictvím tužky a tuhy
a opravdu jsem do své práce byla tak „zažraná“ a motivovaná, že z toho brzy vznikla krásná výstavní díla. Následoval druhý
stupeň výtvarky, který už byl volnější než ten první. Pracovala
jsem na svých vlastních tématech, která mi sedla a s technikami, které pro mne byly nějak zajímavé. Nejvíce to byly pastelky
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a tuhy, ale nakonec jsem si zamilovala styl suché jehly, ve které
jsem udělala celou svou druhou absolventskou práci. S prací
jsem nesmírně spokojená a nemohu se již dočkat, až se na ni
zajdu podívat na výstavu do knihovny. Je to můj poslední rok zde
a výtvarka mi bude velmi chybět. Za ta léta jsem zde našla svou
druhou rodinu, která mě naučila kreativně a umělecky myslet,
což se mi v budoucnu bude určitě hodit. Jsem velmi ráda, že mi
zde bylo umožněno chodit a když budu mít čas, určitě se sem
vrátím, abych se podívala, co se zde změnilo.

Šárka Čermáková,
absolventka II. stupně VO

Leden z kalendáře Šárky Čermákové, suchá jehla
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Vzpomínky absolventa LDO Patrika Možíše
Mé první kroky do ZUŠ Hulín
vedly v roce 2006, kdy mě v mých
necelých šesti letech přihlásila
maminka na klavír k paní učitelce
Kamile Polákové. Ačkoliv už tenkrát
jsem věděl, že ze mě virtuos nebude a i hodinové cvičení pro mě bylo
utrpením, paní učitelku jsem si zamiloval. Když o tři roky později odcházela na mateřskou dovolenou,
nechtěl jsem pokračovat u nikoho
jiného, a tak jsem na nějaký čas
ZUŠ v Hulíně nenavštěvoval. Netrvalo to dlouho a zalíbilo se mi hraní
na baskřídlovku u pana učitele Libora Žabenského v pobočce ZUŠ
v Kostelci u Holešova, kde jsem navštěvoval ZŠ. Nikdy jsem však nebyl typ žáka, který by pravidelně každý den cvičil. Měl jsem mnoho
zájmů a snažil jsem se stíhat všechno. V tu dobu jsem si myslel, že
pro takový nástroj nemám nadání, a proto mi to nejde. Postupem
času zjišťuji, že je to vše „jen“ o píli, práci a vytrvalosti, ale v tu dobu
mi to nikdo nedokázal vysvětlit. A tak jsem seknul i s tím.
Zlom nastal někdy v roce 2010, kdy mě maminka opět přivedla
do ZUŠ Hulín, aby si můj zpěv poslechla paní učitelka Dana Zapletalová. Ta si mě vzala pod svá křídla a já jsem cítil, že zpěv bude to,
co mě opravdu naplňovat bude. Nastoupil jsem také do pěveckého
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sboru Zvonky a měl jsem možnost navštívit plno úžasných soutěží
a koncertů se sborem nebo sólovým zpěvem. Po odchodu paní učitelky na mateřskou dovolenou si mě převzal pan učitel Pavel Slivka.
Mezi můj největší úspěch té doby patří 1. místo a cena absolutního
vítěze v sólovém zpěvu v krajském kole ZUŠ a následně pak 1. místo v celostátním kole.
V roce 2012 jsem začal také navštěvovat literárně dramatický obor, ve kterém v letošním roce absolvuji. Je mi velkou radostí,
že jsem mohl být součástí této velké „rodiny“ a že jsem získal mnoho skvělých přátel. V průběhu let mě vedla skvělá Lenka Urbanová,
Zdeněk Štokman a Michaela Stratilová. Moc rád vzpomínám na krajské kolo recitační soutěže v Karolince, kde jsem s prózou Motýl Otýlie získal 1. místo a následně v celostátním kole v Uherském Hradišti
místo třetí. Velký „DÍK“ posílám i skvělé herecké parťačce a báječné
kamarádce Adince Navrátilové. Nikdy nezapomenu na řadu představení, hodiny improvizací, ale hlavně na chvíle radosti a přátelství.
V paměti mi určitě utkvěl Filmový festival ve Zlíně, na kterém jsme
s velkým úspěchem představili představení „Cikáni jdou do nebe“.
Poděkování patří i bývalé paní ředitelce Emilii Šimordové a paní
učitelce Marcele Zimmermannové.
Jsem moc rád, že jsem za tu dobu potkal nejen skvělé pedagogy, ale i přátelé na celý život. Děkuji vám, drazí učitelé za vedení
a za to, že ze všeho, co jsem se cestou skrze ZUŠ Hulín naučil, mohu
čerpat nejen nyní při mém studiu na Pražské konzervatoři.
Patrik Možíš, absolvent II. stupně LDO

ABSOLVENTI ZUŠ HULÍN 2018/2019
Příjmení a jméno

Studijní zaměření

Bílek Tomáš

Hra na kytaru

Mgr. Bubeníček Miloslav

Učitel studijního zaměření
absolvent I. stupně

Darebníček Tomáš

Hra na kytaru

Mgr. Bubeníček Miloslav

absolvent I. stupně

Furchová Barbora

Sólový zpěv

Mgr. Zapletalová Dana

absolventka I. stupně

Furchová Eva

Sólový zpěv

Mgr. Zapletalová Dana

absolventka I. stupně

Hönigová Nikola

Hra na elektronické klávesy

Mgr. Juga David

absolventka I. stupně

Horák Lubomír

Hra na kytaru

Mgr. Bubeníček Miloslav

absolvent I. stupně

Hoza Stanislav

Dramatická a literární tvorba

Urbanová Lenka

absolvent I. stupně

Hoza Stanislav

Sólový zpěv

Mgr. Zapletalová Dana

absolvent I. stupně

Kopčilová Nella

Hra na klavír

Odstrčilíková Hana

absolventka I. stupně

Kopčilová Nella

Hra na příčnou flétnu

Šímová Bubeníčková Zdenka

absolventka I. stupně

Mikulíková Karolína

Výtvarný obor

Mgr. Vojvodíková Petra

absolventka I. stupně

Obdržálek Daniel

Hra na klavír

Odstrčilíková Hana

absolvent I. stupně

Omastová Kateřina

Hra na příčnou flétnu

Šímová Bubeníčková Zdenka

absolventka I. stupně

Perdykula David

Dramatická a literární tvorba

Urbanová Lenka

absolvent I. stupně

Pivodová Lucie

Hra na příčnou flétnu

Šímová Bubeníčková Zdenka

absolventka I. stupně

Polášek Adam

Dramatická a literární tvorba

Urbanová Lenka

absolvent I. stupně

Schafferová Jana

Hra na klavír

Čeladníková Klára

absolventka I. stupně

Schafferová Jana

Dramatická a literární tvorba

Urbanová Lenka

absolventka I. stupně

Spurná Lucie

Výtvarný obor

Mgr. Vojvodíková Petra

absolventka I. stupně

Straková Ema

Dramatická a literární tvorba

Urbanová Lenka

absolventka I. stupně
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Straková Ema

Sólový zpěv

Mgr. Zapletalová Dana

absolventka I. stupně

Šimek Štěpán

Hra na trubku

Žabenský Libor

absolvent I. stupně

Šimková Michaela

Hra na zobcovou flétnu

Sedláčková Ivona

absolventka I. stupně

Šiška Jakub

Hra na klavír

Odstrčilíková Hana

absolvent I. stupně

Šťastná Markéta

Dramatická a literární tvorba

Urbanová Lenka

absolventka I. stupně

Šubertová Kristýna

Hra na příčnou flétnu

Šímová Bubeníčková Zdenka

absolventka I. stupně

Tomaník Martin

Hra na kytaru

Mgr. Bubeníček Miloslav

absolvent I. stupně

Vávrová Markéta

Výtvarný obor

Mgr. Vojvodíková Petra

absolventka I. stupně

Vydra Jan

Výtvarný obor

Mgr. Vojvodíková Petra

absolvent I. stupně

Zlámalová Martina

Hra na elektronické klávesy

Mgr. Juga David

absolventka I. stupně

Čermáková Šárka

Výtvarný obor

Mgr. Vojvodíková Petra

absolventka II. stupně

Daďa Pavel

Hra na trubku

Žabenský Libor

absolvent II. stupně

Darebníková Adéla

Hra na příčnou flétnu

Šímová Bubeníčková Zdenka

absolventka II. stupně

Hradilová Michaela

Hra na klavír

Odstrčilíková Hana

absolventka II. stupně

Hradilová Zuzana

Hra na klavír

Odstrčilíková Hana

absolventka II. stupně

Hradilová Zuzana

Sólový zpěv

Mgr. Zapletalová Dana

absolventka II. stupně

Kolomárová Tereza

Dramatická a literární tvorba

Urbanová Lenka

absolventka II. stupně

Možíš Patrik

Dramatická a literární tvorba

Urbanová Lenka

absolvent II. stupně

Navrátilová Adriana

Dramatická a literární tvorba

Urbanová Lenka

absolventka II. stupně

Polášková Sára

Hra na příčnou flétnu

Šímová Bubeníčková Zdenka

absolventka II. stupně

Václavek Jiří

Hra na tenor

Žabenský Libor

absolvent II. stupně

Zpěváková Sára

Sólový zpěv

Mgr. Zapletalová Dana

absolventka II. stupně

36

37

Naši nejmladší dramaťáci
38

Rebelky LDO
39

Vánoce, Vánoce přicházejí

40

Vystoupení pěveckých sborů s Bárou Basikovou
41

Třídní koncert pana uč. Davida Jugy

Třídní koncert paní uč. Dany Zapletalové

Třídní koncert paní uč. Ivony Sedláčkové

Třídní koncert paní uč. Evy Kamarádové

42

Hudba v zahradách Kroměříže

Hudba v zahradách Kroměříže

DPS Zvonky slaví 20 let

DPS Zvonky slaví 20 let

43

Jan Vydra, Papoušek, koláž

44

Karolína Mikulíková, Kruh, kresba

Lucie Spurná, Kopretina, malba
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