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Milí čtenáři,
máme tady opět po roce měsíc červen a s ním i další nové číslo naší „Lidušky“.
V zahradách právě dozrávají voňavé jahody, začínají se červenat první třešně a slunce 

dává svými horkými paprsky na vědomí, kdo je tady pánem.
Náš letošní školní rok míří do svého finále, poněkud odlišného, než je pro nás všechny 

běžné.
Končíme v nouzovém režimu, v němž je od 11. května docházka do školy dobrovolná. 

Vyučujeme tedy paralelně jak prezenčně, tak on-line. Ve škole musíme neustále dodržovat 
přísná hygienická opatření, nosíme na chodbách roušky a z důvodu KORONAVIRU jsme  
se museli vzdát spousty akcí, koncertů, soutěží a společných setkání.

Nikdo z nás nečekal, co magický rok 2020 může přinést…
Ze dne na den se změnily naše životy a všichni jsme byli postaveni před velkou 

zkoušku zvládnout něco nového a neznámého. Každý se s touto situací vyrovnal po svém. 
Také pro nás pedagogy nastalo období, kdy jsme museli zareagovat na uzavření naší školy  
a umožnit žákům distanční vzdělávání. Začátky nebyly lehké, ale díky obrovskému na-
sazení všech mých kolegů a velké pomoci rodičů jsme během jednoho týdne téměř 
všichni vyučovali online. Nová zkušenost a nové zážitky pro všechny... Spoustu zajímavostí  
a postřehů z tohoto období najdete také v dalších příspěvcích naší ročenky.

Ráda bych na tomto místě poděkovala všem za trpělivost, snahu, pozitivní energii, 
ochotu a podporu, kterou jste nám projevili v těchto nelehkých dnech!

Moc bych si přála, aby naše škola v září opět ožila dětským smíchem, rozzářila se 
hezkými melodiemi a stala se zase místem, kde se tón, barva a slovo stávají uměním  
za každé situace!

Pevně věřím, že už je to nejhorší za námi a že nás čeká nadcházející nový školní rok 
2020/2021 plný radosti, elánu a uměleckých inspirací.

Krásné léto a moc se těším na osobní setkání s vámi všemi!
Mgr. Kamila Poláková 

ředitelka školy
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Školou za každé situace
Celé jaro nás zahlcovaly informace o hrozbách virové nákazy, 

až z nich šla nejednomu hlava kolem. Někdy se zdálo, že nejlepší 

obranou proti neviditelnému nepříteli je odpojení se od sdělovacích 

prostředků a dát tak hlavě odpočinout od nejrůznějších černých scé-

nářů. Přestože mimořádný stav zasáhl každého z nás a život v něm 

nebyl zrovna nejveselejší, při ohlédnutí zpět do jarních měsíců možná 

zjistíte, že i složité a neveselé období může mít své pozitivní stránky.

V úterý 10. března mohli žáci naposledy navštívit standardní 

výuku tak, jak ji vždy znali. Následující den došlo k uzavření škol 

a všichni jsme se najednou ocitli v neznámé situaci, se kterou se 

bylo potřeba nějakým způsobem vyrovnat. Naše škola se k situaci 

postavila čelem velmi brzy a po jednom až dvou týdnech určitého 

tápání v nejistotě, v němž nikdo vlastně nevěděl, jak dlouho bu-

dou školy zavřené, nabídla svým žákům výuku on-line. Za učitele 

mohu říci, že ačkoliv s daným způsobem výuky nikdo z nás neměl 

zkušenosti a někteří měli z nových postupů stojících na moder-

ních technologiích dokonce strach, nakonec se všichni bez rozdílu 

věku a vzdělání do vyučování na dálku pustili. Velkou roli v brzkém 

přechodu celého učitelského sboru k on-line výuce měla paní ře-

ditelka Poláková, která nás přímo vybízela, ať se s rodiči žáků co 

nejrychleji spojíme a danou možnost jim nabídneme. A nutno říci, 

že naprostá většina rodičů naši nabídku dříve či později využila, 

takže na konci března měl již každý učitel svůj pravidelný on-line 

rozvrh, podle kterého učil. Škola navíc učitelům poskytla nové tab-

lety, původně zakoupené pro žáky hudební nauky, které se oproti 

mobilním telefonům ukázaly díky větším displejům pro výuku on-

line jako mnohem vhodnější. Během pár týdnů se tak spousta 

učitelů zlepšila v používání informačních technologií a všichni se 

seznámili s novými možnostmi distanční výuky. 

Výuka on-line ukázala i další pozitiva. Učitelé měli díky ní často 

možnost „vstoupit“ do prostředí, v němž žáci běžně cvičí, tedy do 

jejich domovů. Často se tím odhalily např. nevhodné podmínky 

pro výuku, jako byly rozladěné nástroje, chybějící stojánky na noty, 

nevhodné židle k sezení, rušivé okolní zvuky apod. Rodiče byli také 

častěji přítomni výuce a přímo tak viděli, co se na hodině probírá, 

což v mnoha případech vedlo i k efektivnější přípravě na další 

hodinu. Nechyběly ani humorné momenty při pokusech domácích 

mazlíčků vstoupit do přenosu a zapojit se do vyučování. 

Až potud by se mohlo zdát, že on-line výuka je vlastně lepší té 

klasické prezenční. Avšak právě výuka hudby rychle odhalila limity 

současných moderních komunikačních technologií. Ani seberych-

lejší připojení k internetu nedovolovalo, aby mohli učitel a žák hrát 

společně, aby bylo možné např. ťukáním korigovat rytmus atd. 

Vždy docházelo při přenosu videa k malému zpoždění, které zne-

možňovalo přesnou časovou synchronizaci. Taková on-line zkouška 

orchestru tak prozatím zůstává čistou utopií. Dalším problémem 
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Momentka z distanční výuky

byla kvalita přenášeného zvuku obecně. Nastavení v různých ko-

munikačních aplikacích je uděláno tak, aby vyhovovalo mluvené-

mu slovu, nikoliv však hudbě. Dozvuk je proto kvůli tzv. hrozbám 

zpětných vazeb ořezáván na necelou vteřinu, což ve výsledku vede 

k tomu, že např. vyučující žesťů spíše jen odhadují, zda žák hraje 

legato či nikoliv, klavíristé musí rezignovat na vysvětlování používá-

ní pedálů a o kvalitě tónu se nemohl bavit naprosto nikdo. Pakliže 

se chtěl vyučující vyjádřit k tónové kvalitě a hudebnímu výrazu, 

musel si nechat poslat nahrávku, kterou si žák doma pořídil. Vel-

kým negativem byla též absence jakýchkoliv veřejných vystoupe-

ní, jež za normálních okolností žáky motivují k lepším výsledkům  

a pomáhají jim v boji s trémou.

Závěr je tedy zřejmý. On-line výuka hudby ještě nějaký čas tu pre-

zenční nenahradí a popravdě řečeno, snad ji nenahradí nikdy, neboť 

společně strávené hodiny mají i jiný, řekněme sociální rozměr, než 

jen prosté předání znalostí, jak ovládnout hudební nástroj, popřípadě 

tužku nebo řeč. V každém případě uvítáme, pokud nám nové techno-

logie dovolí klasickou výuku obohatit, popřípadě krátkodobě nahradit. 

Na úplný závěr lze říci, že i přes značné omezení provozu způ-

sobené virem COVID-19 vyšla naše škola z této zkoušky posilněná 

a obohacená o nové zkušenosti a poznání. Zůstali jsme školou,  

i když k nám žádní žáci nechodili. Na druhou stranu však doufejme, 

že podobné zatěžkávací zkoušky nás v dohledné době nečekají. 

Vždyť životu bez živé hudby a setkávání se těch, kdo ji mají rádi, 

by chyběla jiskra radosti. 

David Juga
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Nová klimatizace v sále ZUŠ
Naše škola je již dlouhá léta vyhledávaným kulturním 

stánkem ve městě. V sále školy, kde je kapacita cca 90 míst,  

se každoročně konají desítky koncertů, seminářů, soutěží, 

zkoušek souborů a pěveckých sborů, společenských událostí  

a mnoho dalších aktivit nejen pro naše žáky, ale také pro širokou 

veřejnost. V měsíci březnu zde byla instalována nová klimatizač-

ní jednotka, která tak zajistí větší komfort při provozu v jarních  

a letních měsících. Společná setkání tak nebudou pro naše žáky, 

učitele a návštěvníky „bojem o přežití“, ale příjemným zážitkem. 

Velmi si vážíme podpory vedení Města Hulín a moc děkujeme 

za realizaci. 

Nová klimatizace v sále ZUŠ
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Zvonky zazářily v Salzburgu
aneb malé ohlédnutí za loňskou mezinárodní soutěží

Na konci minulého školního roku vycestoval pěvecký sbor 

Zvonky do Rakouska, kde se s velkým úspěchem účastnil ta-

mější Mezinárodní sborové soutěže Salzburg International Cho-

ral Celebration and Competition. Jelikož se akce konala až po 

uzávěrce minulé ročenky, nemohla být do ní zařazena, a proto 

se o tuto mimořádnou událost s vámi čtenáři podělíme až nyní. 

19. až 23. červen 2019 patřil v Salzburgu pěveckým sbo-

rům, mezi nimiž završoval svou náročnou sezónu také náš  

Dětský pěvecký sbor Zvonky ZUŠ Hulín. Všichni jsme se těšili  

na krásné historické město na řece Salzach, světově proslulé díky 

narození hudebního génia W. A. Mozarta, v němž jsme následně 

prožili příjemné tři dny poznáváním nejrůznějších pamětihodností  

a nasáváním atmosféry města. Cílem naší cesty však nebylo měs-

to jako takové, ale především samotná soutěž, která probíhala  

v sále Mozartea, místního centra salzburgského hudebního dění. 

Inspirativní prostředí, důsledná příprava, týmový duch a hlavně 

chuť a radost ze zpívání byly natolik silné, že naši zpěváci vybo-

jovali v silné konkurenci ostatních čtyř sborů z Rakouska a Litvy 

Zlatou medaili a Absolutní vítězství ve své kategorii. Odbor-

nou porotou jsme byli nominováni na Cenu GRAND PRIZE, kde 

jsme se v celkovém pořadí 19 sborů všech kategorií umístili na 

nádherném 2. místě. Radost po slavnostním vyhlášení nebrala 

konce a okamžiky štěstí a dojetí byly znát na každém z nás.  

Vidět na pódiu rozzářené oči našich hulínských zpěváků s českou 

vlajkou v ruce vedle Afričanů, Singapurců a mnoha dalších byl 

nezapomenutelný zážitek. Velké poděkování patří sbormistryni  

Mgr. Daně Zapletalové za vynikající odbornou a uměleckou pří-

pravu a Vojtovi Červenkovi, studentovi kroměřížské konzervato-

ře, za klavírní doprovod, kterým dokonale podpořil náš soutěž-

ní program. Moc děkujeme také všem rodičům a sponzorům  

za finanční pomoc, bez které bychom nemohli naši cestu usku-

tečnit. Dobrá věc se podařila, vzpomínky zůstanou... 

Velký dík všem!

Kamila Poláková
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Zvonky v Salzburgu
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Jak probudit lásku k hudbě
Jako pravidelná nadšená návštěvnice všech kulturních akcí 

v Hulíně jsem měla dne 10. 10. možnost shlédnout koncertní 

seminář Tadeáše Hozy v hulínské ZUŠ s názvem „Ze ZUŠky až 
do divadla“. Právě to Tadeáš úspěšně dokázal a přišel se s obe-

censtvem podělit o zkušenosti a zážitky získané v tomto uvede-

ném období. Působivě vysvětlil a zdůvodnil, proč u něj nakonec 

hudba zvítězila, i když předtím studoval úplně jinou školu. Tadeáš 

se v ZUŠ nevěnoval pouze hudebnímu oboru, ale také literárně 

dramatickému, což se výrazně projevilo v celém jeho vystoupe-

ní. Zpěv, za virtuózního klavírního doprovodu Vojtěcha Červenky, 

prokládal výstižným a vtipným komentářem, jenž ale nepostrá-

dal na odbornosti, naopak ta ještě více vynikla, když ji vzápětí 

dokázal praktickou ukázkou. Obecenstvu, jehož značná část se 

skládala z mladých posluchačů, mimo jiné vysvětlil, jak důležitý 

je základ, na kterém je pak možno budovat budoucí úspěch, 

proč v dnešní době upadá zájem o operu, jaký je rozdíl mezi 

operním a popovým zpěvem, proč operní zpěvák může úspěšně 

zpívat v muzikálu, ale muzikálový zpěvák nemůže dobře zazpívat 

operu atd. Kdyby neměl Tadeáš tak krásný baryton, který při 

jednotlivých ukázkách pronikal až k samému srdci, uplatnil by 

se i jako vynikající pedagog, jenž díky neotřelému, plně srozumi-

telnému a přitom odbornému výkladu dokázal udržet pozornost 

všech posluchačů do samého konce. Po celou dobu koncertu  

v sále vládla příjemná a srdečná atmosféra. Tadeáš pak odpo-

vídal na dotazy z obecenstva, prozradil, kde působí a naznačil,  

že ho můžeme vidět a slyšet při společném vystoupení se svým 

starším bratrem Romanem, též vynikajícím sólovým barytonis-

tou na našich i zahraničních operních scénách. Ještě teď, když 

zavřu oči, mám v živé paměti Tadeášův hlas, a nejvíc mě dojalo 

jeho vyznání, že technika je pro zpěv velmi důležitá, ale daleko 

důležitější je ve zpěvu ten cit, který v něm musí být slyšet, a ten 

on opravdu rozdává. Ať se mu tedy stále daří. 

věrná posluchačka Dana Mlčochová

Vojtěch Červenka a Tadeáš Hoza
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Soutěž Zlatý oříšek vyhledává a všestranně podporuje aktivní, 

nadané a úspěšné děti z České republiky. Jedná se o největší takto 

zaměřený projekt, který má více než dvacetiletou tradici a záznam 

jeho finále můžete pravidelně na Nový rok sledovat v České televi-

zi. Jedinečnost této soutěže spočívá v tom, že nemá žádné kate-

gorie, příležitost tak mají všechny dívky, chlapci i dětské kolektivy, 

kteří v daném roce vytvoří nebo učiní v různých oborech něco 

mimořádného. Jedinou podmínkou je věk v rozmezí 6 až 14 let.

V posledních letech klade projekt důraz na vytvoření sítě kraj-

ských předkol Zlatého oříšku pod záštitou celonárodní soutěže. Letos 

se tak poprvé konalo krajské kolo i v našem kraji. Z 35 nominova-

ných jednotlivců i kolektivů ze Zlínského kraje vybrala porota 12 se-

mifinalistů, kteří v podvečer 13. října předvedli svůj um na galavečeru 

v sále holešovského zámku. Mezi TOP 12 postoupil také divadelní 

soubor Lentilky ZUŠ Hulín s představením „Housenka“. Sedm kluků, 

kteří divákům předvedli svůj herecký um, získalo v minulém školním 

roce ocenění Zlatého pásma v ústředním kole soutěže souborů LDO 

ZUŠ a tento velký úspěch jim nabídnul účast ve Zlatém oříšku. 

Mezi konkurenty Lentilek se v Holešově objevily talentované 

děti z celého Zlínského kraje. Vidět jste mohli úžasnou, téměř 

tříhodinovou show, ve které nakonec byly uděleny 4 Zlaté oříšky 

Divadelní soubor LENTILKY v prestižní talentové 
soutěži Zlatý oříšek 

těm, ve kterých porota viděla největší potenciál k tomu, aby zauja-

li v národním kole této soutěže. I když naši mladí herci v oblastním 

kole trofej nezískali, byli nakonec nominováni ředitelem nadace 

přímo do celostátního finále, které se konalo v brněnském stu-

diu České televize. Návštěva samotného studia, práce filmového 

štábu, profesionální moderátoři, rozhovory a celá atmosféra při 

natáčení byla velkým zážitkem a obrovskou zkušeností. Naši kluci 

si získali srdce celého štábu a i přesto, že se nestali vítězi, zaujali 

svým temperamentem, jiskrou a vtipem. Z  rukou MUDr. Olgy Se-

hnalové převzali ovocný strom, který byl vysazen v zahradě naší 

ZUŠ. Kroměřížská zastupitelka přirovnala tento stromek k talentu 

dětí – tomu je také třeba poskytovat pevnou půdu pod nohama, 

podporu, oporu, je třeba se o něj starat…. A my přejeme klukům 

z Lentilek, ale i ostatním talentovaným dětem, aby jejich talent 

rostl k potěšení jejich i našemu, aby rozdávali radost a pohodu na 

prknech, která znamenají svět… O to přeci jde každému umělci 

především. 

Pozdravy a poděkování patří dvěma vyučujícím LDO, které  

v loňském školním roce s Lentilkami představení nazkoušely – 

Michaele Tobolíkové a Lence Urbanové. Díky za Vaši práci!

Jana Němcová
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Lentilky s moderátorem Vladimírem KořenemOblastní kolo na zámku v Holešově

Lentilky v brněnském studiu České televize Jabloň je zasazena
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Ondřej v MenArtu
Z našich výtvarníků dosáhl velkého úspěchu Ondřej Ludvík, 

jenž byl na základě svých prostorových prací vybrán do stipendij-

ního programu MenART pro mladé umělce. Díky tomuto progra-

mu má možnost v následujícím školním roce absolvovat několik 

workshopů s předním českým výtvarným umělcem Richardem 

Loskotem. Blahopřejeme.

Ondřej Ludvík s paní učitelkou Petrou Vojvodíkovou



11

Dechový orchestr Morava bilancuje...
Školní rok 2019/2020 nám začal jako každý jiný. Věděli jsme, 

že nás čeká účinkování na svatováclavských hodech v Hulíně. Zapl-

něné hulínské náměstí naše výkony pochválilo, nicméně jsem měl 

z vystoupení pocit, že nám do úplného rozehrání orchestru ještě 

nějaký čas chyběl. Sekce orchestru byly nekompaktní a nesehra-

né. Ještě že jsme hráli převážně zpívané skladby, děvčata z pěvec-

ké třídy kolegyně Dany Zapletalové byla skvělá a orchestr podržela.

Jiné už to bylo začátkem listopadu na koncertě v Prusinovi-

cích. To jsme si všichni včetně posluchačů v sále prusinovského 

kulturního domu koncert užili. Mladí hudebníci, zpěvačky i paní ře-

ditelka Mgr. Kamila Poláková, která koncert moderovala, byli skvělí.

Po Prusinovicích jsme už začali mít v hlavách koncert ad-

ventní. Moc času na výběr a nacvičení repertoáru nebylo. Naštěstí 

jsme měli k dispozici víkendové soustředění v roštínské sokolov-

ně. Během pátku, soboty a půlky neděle jsme repertoár nacvičili, 

což ocenil i zaplněný sál Městského kulturního centra v Hulíně.

Byť jsme v prvním pololetí vůbec nezaháleli a pořád bylo na 

čem pracovat, všichni jsme měli v hlavách soutěž dechových or-

chestrů ZUŠ, kterou pořádalo MŠMT. Po výběru soutěžního repertoá-

ru jsme řešili obsazení orchestru, abychom dodrželi nastavená pra-

vidla pro tuto soutěž. Pilně jsme od ledna zkoušeli. Soutěžní skladby 

jsme nacvičovali s jednotlivými žáky v hodinách, orchestr zkoušel 

i po skupinách. Už se nám pomalu blížil termín krajského kola,  

repertoár orchestr zvládal a těšil se na své soutěžní vystoupení. Jak 

už to dopadlo, víte asi všichni. Situaci nejenom v naší ZUŠ ovládnul 

virus, který nedovolil soutěž uskutečnit. Od března jsme nezkoušeli 

a musely být zrušeny všechny naplánované akce a vystoupení.

Dovolte, abych závěrem poděkoval kolegům a kolegyním za 

přípravu žáků, kteří v našem orchestru pracují. Přeji všem členům 

Moravy hezké prázdniny a pevně věřím, že se po nich zase sejde-

me a že nám vy, naši posluchači, zachováte i nadále svou přízeň.

Petr Voříšek

Vystoupení DO Morava na hulínských hodech



11

Dechový orchestr Morava bilancuje...
Školní rok 2019/2020 nám začal jako každý jiný. Věděli jsme, 

že nás čeká účinkování na svatováclavských hodech v Hulíně. Zapl-

něné hulínské náměstí naše výkony pochválilo, nicméně jsem měl 

z vystoupení pocit, že nám do úplného rozehrání orchestru ještě 

nějaký čas chyběl. Sekce orchestru byly nekompaktní a nesehra-

né. Ještě že jsme hráli převážně zpívané skladby, děvčata z pěvec-

ké třídy kolegyně Dany Zapletalové byla skvělá a orchestr podržela.

Jiné už to bylo začátkem listopadu na koncertě v Prusinovi-

cích. To jsme si všichni včetně posluchačů v sále prusinovského 

kulturního domu koncert užili. Mladí hudebníci, zpěvačky i paní ře-

ditelka Mgr. Kamila Poláková, která koncert moderovala, byli skvělí.

Po Prusinovicích jsme už začali mít v hlavách koncert ad-

ventní. Moc času na výběr a nacvičení repertoáru nebylo. Naštěstí 

jsme měli k dispozici víkendové soustředění v roštínské sokolov-

ně. Během pátku, soboty a půlky neděle jsme repertoár nacvičili, 

což ocenil i zaplněný sál Městského kulturního centra v Hulíně.

Byť jsme v prvním pololetí vůbec nezaháleli a pořád bylo na 

čem pracovat, všichni jsme měli v hlavách soutěž dechových or-

chestrů ZUŠ, kterou pořádalo MŠMT. Po výběru soutěžního repertoá-

ru jsme řešili obsazení orchestru, abychom dodrželi nastavená pra-

vidla pro tuto soutěž. Pilně jsme od ledna zkoušeli. Soutěžní skladby 

jsme nacvičovali s jednotlivými žáky v hodinách, orchestr zkoušel 

i po skupinách. Už se nám pomalu blížil termín krajského kola,  

repertoár orchestr zvládal a těšil se na své soutěžní vystoupení. Jak 

už to dopadlo, víte asi všichni. Situaci nejenom v naší ZUŠ ovládnul 

virus, který nedovolil soutěž uskutečnit. Od března jsme nezkoušeli 

a musely být zrušeny všechny naplánované akce a vystoupení.

Dovolte, abych závěrem poděkoval kolegům a kolegyním za 

přípravu žáků, kteří v našem orchestru pracují. Přeji všem členům 

Moravy hezké prázdniny a pevně věřím, že se po nich zase sejde-

me a že nám vy, naši posluchači, zachováte i nadále svou přízeň.

Petr Voříšek

Vystoupení DO Morava na hulínských hodech
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Adventní koncert DO Morava

Adventní koncert DO Morava

Vánoce, Vánoce přicházejí. Přípravný pěvecký sbor Zvonečky

Rozsvícení Vánočního stromu v Hulíně

Vánoční čas v ZUŠ
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Vánoce, Vánoce přicházejí. Čtyři Lucie v podání žákyň LDOAdventní koncert DO Morava. Veronika Smékalová a Jan Spružina

Vánoce, Vánoce přicházejí Vánoce, Vánoce přicházejí. Antika v podání žáků LDO
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Zvonky na Svíčkovém koncertě s DH Hulíňané

Vánoce, Vánoce přicházejí. Baroko v podání žáků LDO Vánoce, Vánoce přicházejí
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Jelikož krátký článek věnovaný žákům z klávesové a akor-

deonové třídy patří již k tradici našich ročenek, nemůže toto 

ohlédnutí za školním rokem chybět ani letos, zvláště když byl 

tak mimořádný. 

Po zářijovém rozkoukání a připomenutí si ne úplně příjem-

ného pravidla, že bez cvičení to nepůjde, jsme začali přemýš-

let, kdy a kde se představíme s novými skladbičkami. V životě 

učitele na ZUŠ totiž platí, že už v říjnu by měl začít přemýšlet,  

co se bude hrát o Vánocích. A kdyby snad zapomněl, tak mu to 

připomenou čokoládové kolekce v supermarketech. Na konci lis-

topadu se konalo tradiční rozsvícení vánočního stromu v Hulíně, 

na kterém si zahrála Zuzka Konečná nevánoční Spectre Alana 

Walkera a hned o den později si další žáci zahráli na Mikulášské 

besídce v Záhlinicích. Samozřejmě, že téměř všichni pak pilně 

trénovali koledy, aby je mohli zahrát a zazpívat doma u vánoč-

ního stromečku. Přeci jen scéna z Pelíšků u klavíru je natolik 

působivá, že každý ví, že pro zachování kouzla Vánoc a rodinné 

pohody je potřeba umět vánoční písně skutečně velmi dobře. 

Přišel nový rok a my zjistili, že je vše při starém a když 

chceme něco hezky umět, tak musíme opětovně cvičit. Nás – 

ano, učitelů se to týká také - s žáky alespoň chvíli těšilo, že jsme 

v tom nebyli sami, neboť minimálně maminky vyvíjely určitou 

Ohlédnutí do klávesové třídy

snahu v naplnění svých novoročních předsevzetí a cvičily s námi, 

byť tedy spíše ve fitku, kde spalovaly vánoční kalorie.

Ale i my si dali v klávesové třídě jedno novoroční předsevze-

tí, a sice že na jaře potěšíme hraním naše seniory. Po rychlém 

zavrhnutí nápadu zahrát pracně nacvičené koledy v domnění, 

že si třeba nikdo nevšimne, že Vánoce skončily už před třemi 

měsíci, jsme pilně začali trénovat nové písničky, především pak 

ty na lidovou notu. Nakonec to byl ale virus COVID-19, kdo nám 

všem „zahrál“, takže z plánovaného předsevzetí prozatím sešlo. 

My však věříme, že takový hezký záměr by se měl dodržet, a pro-

to hned v příštím školním roce začneme s přípravami nanovo. 

V našich ohlédnutích nikdy nechyběla zmínka o účasti vybra-

ných žáků na klávesových soutěžích, a přestože všechny jarní sou-

těže, na které jsme plánovali jet, padly za oběť viru, tak si myslím, 

že žáci, kteří se na ně půl roku intenzivně připravovali, si zaslouží na 

tomto místě uvést. A jsou to tři šikovné slečny, z nichž na kroměříž-

skou soutěž K2 Competition nacvičila svůj program Janička Valeri-

ánová, již potřetí měla odjet do Karviné na soutěž Nová Konfornta-

ce Martina Zlámalová a svoji premiéru si zde měla odbýt též Viktorie 

Rolinková. Holky si sice na soutěžních pódiích letos nezahrály, ale 

rozhodně se snahou a pílí vloženou do pravidelného cvičení výrazně 

posunuly vpřed. Díky jim za to.                                   David Juga
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rozhodně se snahou a pílí vloženou do pravidelného cvičení výrazně 

posunuly vpřed. Díky jim za to.                                   David Juga
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Martina Zlámalová a Viktorie RolinkováJana Valeriánová
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Oskar on-line 
Tak jako všechny ostatní, dohnala letos doba koronavirová 

i hulínský dramaťák. Téměř ihned po jarních prázdninách se už 

dveře učebny na kulturním klubu neotevřely a my jsme se tam 

tváří v tvář více než dva měsíce nesetkali. Okresní kolo soutěže 

v přednesu, na který jsme se pečlivě přichystali, se nekonalo, 

krajské jakbysmet. Protože jsme však duše tvořivé, nápadité  

a kreativní, setkávali jsme se on-line v soutěži „Oskar na dálku“. 

Každý týden tak žáci dostávali nový úkol, který je pobavil a i le-

dasčemu naučil. Vyzkoušeli si pohádkové testy, převlékli sebe či 

někoho blízkého za Koronavir, vyzkoušeli si práci reportéra, pro-

cvičovali artikulaci při jazykolamech, naučili se nová slovní spoje-

ní, rozvíjeli fantazii, učili se pracovat s technikou ad. Pro všechny 

to byla úplně nová zkušenost. Ale nic naplat – osobní setkávání 

nemůže to virtuální nikdy plně nahradit. Proto jsem moc ráda, že 

se (i když v upravených podmínkách) od půlky května opět se-

tkáváme, že se společně zase smějeme, improvizujeme, učíme 

se… Děkuji všem rodičům, kteří nám dali i v této době důvěru  

a věří, že je o jejich děti v době výuky dobře postaráno. Po té-

měř šesti letech na rodičovské dovolené jsem se v letošním 

školním roce do hulínské ZUŠky, do dramaťáku, opět vrátila. 

Byl to rok plný nečekaných změn, překvapení a nových situací.  

S dětmi jsme si k sobě našli cestu a já věřím, že do výuky chodí Klaudie Grygerová coby Koronavir



17

Oskar on-line 
Tak jako všechny ostatní, dohnala letos doba koronavirová 

i hulínský dramaťák. Téměř ihned po jarních prázdninách se už 

dveře učebny na kulturním klubu neotevřely a my jsme se tam 

tváří v tvář více než dva měsíce nesetkali. Okresní kolo soutěže 

v přednesu, na který jsme se pečlivě přichystali, se nekonalo, 

krajské jakbysmet. Protože jsme však duše tvořivé, nápadité  

a kreativní, setkávali jsme se on-line v soutěži „Oskar na dálku“. 

Každý týden tak žáci dostávali nový úkol, který je pobavil a i le-

dasčemu naučil. Vyzkoušeli si pohádkové testy, převlékli sebe či 

někoho blízkého za Koronavir, vyzkoušeli si práci reportéra, pro-

cvičovali artikulaci při jazykolamech, naučili se nová slovní spoje-

ní, rozvíjeli fantazii, učili se pracovat s technikou ad. Pro všechny 

to byla úplně nová zkušenost. Ale nic naplat – osobní setkávání 

nemůže to virtuální nikdy plně nahradit. Proto jsem moc ráda, že 

se (i když v upravených podmínkách) od půlky května opět se-

tkáváme, že se společně zase smějeme, improvizujeme, učíme 

se… Děkuji všem rodičům, kteří nám dali i v této době důvěru  

a věří, že je o jejich děti v době výuky dobře postaráno. Po té-

měř šesti letech na rodičovské dovolené jsem se v letošním 

školním roce do hulínské ZUŠky, do dramaťáku, opět vrátila. 

Byl to rok plný nečekaných změn, překvapení a nových situací.  

S dětmi jsme si k sobě našli cestu a já věřím, že do výuky chodí Klaudie Grygerová coby Koronavir

18

stejně rády, jako já. Děti jsou herecky velmi dobře vybavené,  

za což si mé poděkování zaslouží paní učitelky Lenka Urbano-

vá a Michaela Stratilová, po kterých jsem žáčky přebrala. Těším 

se na nadcházející projekty, výzvy, zkušenosti a další spolupráci  

s mými současnými kolegy v LDO Anetou Miklovou a Patrikem 

Franclem.

A kdo, že za svou práci obdržel Oskara na dálku? Uděleny 

byly tři sošky: 

Klaudie Grygerová: v kategorii „Mistr převleků“ za ztvárnění 

postavy Koronaviru.

Eva Uhercová: v kategorii „Znalec pohádek“ za skvělé zna-

losti z oblasti kinematografie.

Veronika Smékalová: za hereckou všestrannost.

Gratulujeme! 

Za LDO Jana Němcová

Elenka Martínková coby Koronavir
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Eva Uhercová Verča Smékalová Klaudie Grygerová
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Eva Uhercová Verča Smékalová Klaudie Grygerová
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Dotazník pro „dramaťáky“ 
Odpovídají žáci LDO ze třídy paní učitelky Jany Němcové

Jaké slovo vystihuje dramaťák?

Legrace

Zábava

Herecká rodina

Odreagování

Kamarádství

Co máš na dramaťáku nejraději?

Divadlo

Povídání

Atmosféru

Hry

Kamarády

Práci ve skupině

Prima partu lidí

Že můžu získat Oskara

Paní učitelku

Pestrobarevnost aktivit

Že tu není nuda

Co bys v dramaťáku změnil?
Přála bych si gauč místo židlí

Barvu rtěnky paní učitelky 

Co jsi se v dramaťáku naučil?
Artikulaci

Přednášet texty

Porozumět textu

Porozumět jednání postav

Pohybovat se na jevišti

Dobrou výslovnost

Recitaci

Být dobrou kamarádkou

Myslet

Nestydět se

Komunikovat

Lépe se vyjadřovat

Mluvit na různá témata

Nebát se

Improvizovat v každé situaci

Simulovat nemoci
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Co tě v dramaťáku nejvíc baví?

Společné povídání

Připravovat divadlo

Když si hrajeme a tím se učíme.

Improvizace

Moderace

Vystoupení

Když máme vánoční hodinu, na které jíme dobroty. 

Kdyby byl dramaťák jídlo, byl by…

Hamburger: Je šťavnatý a chutný.

Pizza: Je v ní všechno dobré, je pestrá.

Palačinka: Je to moje oblíbené jídlo.

Gumový medvídek: Je tak dobrý a rozkošný.

Rybí prst: Zní mi to dost podobně jako dramaťák.

Caesar salát: Je zdraví prospěšný a barevný.

Řízek: Je prostě nejlepší.

Dort: Je sladký, má spoustu pater a ozdobiček.

Čínské nudle: Miluju je.

Granátové jablko: Uvnitř je překvapení a dobrota.

Brambůrky: V jednom pytlíku se toho skrývá fakt spousta.

Kdyby byl dramaťák zvíře, byl by:

Želva: Je tu klid a pohoda.

Pták: Můžu tady být svobodná.

Tygr: Je energický a dravý.

Kůň: Je to tahoun.

Pes: Umí hodně věcí.

Opička: Je chytrá a my se tady učíme být chytří.

Papoušek: Je pestrobarevný.

Chaloupka na kuřích nožkách 

Kdyby byla paní učitelka Jana Němcová pohádková postava, 

byla by:

Sněhurka: Je hodná, milá a má spoustu dětí.

Popelka: Je hodná, laskavá, spravedlivá.

Královna: Protože je prostě královna.

Anděl: Protože je prostě anděl.

Spiderman: Je akční.

Mickey Mouse: Protože se směje a je milá.

Pohádková babička: Hezky povídá a je milá.

Děd Vševěd: Je fakt chytrá.

Zlatovláska: Má dlouhé blond vlasy.

Eliška z pohádky Princezna ze mlejna: Za mládí musela mít 

spoustu nápadníků.
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D – divadlo, důvěra, dost dobré doupě

R – rezonance, recitace, růst, rozmanitost, radost

A – akce, altruismus, absence ve škole

M – mluva, mimika, masky, myšlení, motivace, moderace

A – artikulace, aktivita, aplaus

T – tyátr, tanec, ticho, text, technika herectví, téma, tréma

I  – imaginární prvky, improvizace, informace, inteligence

K – kreativita, kultura, kulisy, kamarádi, kecání, kostýmy, krásná kapitola života

A – amatérské divadlo, automatizace textu, absolventské představení

CO NAJDETE VE SLOVĚ DRAMATIKA? 
(práce žáků LDO paní učitelky Jany Němcové)

Úterní parta paní učitelky Anety Miklové
Ptáte se, co náš dramaťák v roce 2019 – 2020? No, co  

k tomu říct . Byl to poněkud zvláštní rok, pro nás pro všechny.

Na začátku jsme trénovali hlavně práci ve skupině. To víte, 

dramaťák je totiž o hooodně velké zodpovědnosti nejen k sobě, 

ale i k ostatním. Pokud by to někdo z nás vzdal, pak je těžké 

hrát divadlo, kde hrají všichni. Prostě táhneme za jeden provaz. 

V rámci vánočního pořadu Vánoce, Vánoce přicházejí jste 

nás pak mohli vidět v pásmu Cesta světla – kde děti ztvárnily 

antiku, která je základním obdobím vzniku divadla. Jupí! To bylo 

něco. Jak ale zobrazit tohle úžasné období jen do 1 minuty?  

I na jednu minutu hraní, jsme se připravovali několik dní.  

S dětmi jsme se toho hodně naučili. Dozvěděli jsme se, jak ten-
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krát divadlo vzniklo – povídali jsme si o Aristotelovi, Sofoklovi,  

Euripidovi, Sokratovi aj. Nakonec jsme ztvárnili představení podle 

základů antického divadla – zakomponovali jsme sem statické 

divadlo na koturnách, jehož principem bylo slovo a ne pohyb. 

Děti představily základní hodnoty antiky formou antických masek  

a soch, které například můžete vidět v kroměřížské zahradě.  

Sochy znázorňovaly hodnoty kalokagathia, což je antický pojem 

pro spojení krásy, dobra, ctnosti a moudrosti. 

Další půlrok, jak jistě víme, byl dost jiný, než jsme si dokázali 

představit i v těch nejdivočejších snech. S dramaťáčkama jsme 

však nepolevili a společně tvořili i přes bariéru karantény. Poctivě 

jsme se každý týden setkávali formou videokonferencí. Hráli hry 

a věnovali se projektu Hrdina, který jsme započali ještě před 

karanténou. Děti doma natáčely videa, písničky, tvořily kostýmy, 

každý si vyzkoušel od píky vytvořit vlastního hrdinu (divadelní 

postavu) se vším všudy – od návrhu vzhledu, vlastností a cho-

vání postavy, až po úplnou charakterizaci postavy i s kostýmem.  

V průběhu této práce jsme společně stihli započít i bojovku, 

která byla pro děti dobrovolná – každé dítě se mohlo zapojit  

dle svého uvážení. V bojovce děti plnily úkoly, vytvářely originální 

fotky, videa a spousty dalšího. Děti se tím učily rozvíjet vlastní 

kreativitu a to jak v osobní, tak i dramatické oblasti. A pokud  

se dostaly do konce, následovala velká odměna . 

Tento půlrok nás prověřil. Museli jsme pracovat jak sami  

za sebe, tak i ve skupině. Učili jsme se zodpovědnosti a ne-

propadnout domácímu lenošení či prokrastinaci. Dramaťák  

je aktivita, kterou děti mohly odložit na druhou kolej a věnovat 

se strastem učení, přesto se děti nevzdaly a společně i indivi-

duálně tvořily. Tímto bych jim chtěla poděkovat. Taktéž děku-

ji rodičům, kteří se aktivně zapojovali do naší společné práce  

či s pomocí připojení k internetu. 

Aneta Miklová, vyučující LDO
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Z distanční výuky paní učitelky Anety Miklové 
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Po třech měsících opět spolu. Pan učitel LDO 
Patrik Francl se svými žáky.
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Po třech měsících opět spolu. Pan učitel LDO 
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Ukázky prací z distanční výuky výtvarného oboru

Petra Zapletalová Simona Václavíková Sofie Polášková
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Práce absolventů výtvarného oboru

MIchaela Šimková

MIchaela Šimková Šárka Tobolíková
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Práce absolventů výtvarného oboru

MIchaela Šimková
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SOUTĚŽE ZUŠ – OKRESNÍ KOLA

Hra na kytaru

Jolana Krmencová ze třídy p. uč. Jana Prokopa Čestné uznání I. stupně

Tomáš Darebníček ze třídy p. uč. Mgr. Miloslava Bubeníčka 3. cena

Hra na housle

Valentýna Burešová ze třídy p. uč. Mgr. Václava Křivánka 2. cena

Marie Hrabalová ze třídy p. uč. Mgr. Václava Křivánka 2. cena

Blahopřání
Z naší pobočky v Kostelci u Holešova byla přijata na Konzervatoř 

Evangelické akademie v Olomouci talentovaná violoncellistka Kaina  

Lukačovič. Panu učiteli Mgr. Miloslavu Bubeníčkovi děkujeme za přípravu 

a Kaině přejeme hodně úspěchů na cestě v dalším hudebním vzdělání. 
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Ředitelka školy:

Mgr. Kamila Poláková klavír, přípravná hudební výchova

Zástupce ředitelky školy:

Petr Voříšek

trubka, tenor, pozoun, tuba, 

dechový orchestr

Učitelé:

Mgr. Miloslav Bubeníček kytara, souborová hra

Klára Čeladníková klavír

Vojtěch Červenka korepetice

Patrik Francl Dis. literárně dramatický obor

Mgr. art. Jiří Horváth klarinet, saxofon

Mgr. David Juga
elektronické klávesy, 

akordeon, komorní hra

Mgr. Eva Kamarádová klavír, komorní hra

Mgr. Václav Křivánek housle

Jiří Loučka klarinet

Mgr. Olga Michálková školní asistentka

Mgr. Aneta Miklová literárně dramatický obor

BcA. Zuzana Nemčovičová hudební nauka

Bc. Jana Němcová literárně dramatický obor

Hana Odstrčilíková Dis klavír, komorní hra

Petr Polák klarinet, saxofon, souborová hra

Mgr. Lenka Polášková klavír

Jan Prokop kytara, souborová hra

Ivona Sedláčková
akordeon, zobcová flétna, 

souborová hra

Alžběta Symerská sólový zpěv

MgA. Bohdan Šebestík bicí nástroje, souborová hra

Emilie Šimordová zobcová flétna, klavír

Zdenka Šímová Bubeníčková
příčná flétna, zobcová flétna, 

souborová hra

Lenka Urbanová literárně dramatický obor 

Ivana Vítková zobcová flétna

Mgr. Petra Vojvodíková výtvarný obor

Mgr. Dana Zapletalová
sólový zpěv, komorní zpěv, 

sborový zpěv

Marcela Zimmermannová
zobcová flétna, housle, souborová 

hra, hudební nauka

Libor Žabenský
trubka, tenor, pozoun, lesní roh,

tuba

Markéta Navrátilová účetní

Monika Spružinová školnice, uklízečka

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
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ŽÁK STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ TŘÍDNÍ UČITEL

Baligová Elga Hra na klavír Mgr. Kamarádová Eva

Bartáková Anna Hra na kytaru Mgr. Bubeníček Miloslav

Brabec Matěj Hra na bicí nástroje MgA. Šebestík Bohdan

Dvořák Tomáš Hra na kytaru Prokop Jan

Gahurová Karolína Hra na zobcovou flétnu Sedláčková Ivona

Hrabalová Marie Hra na housle Mgr. Křivánek Václav

Janečková Tamara Hra na klavír Odstrčilíková Hana

Kaláčková Lucie Hra na elektronické klávesy Mgr. Juga David

Kirilenko Matěj Hra na trubku Voříšek Petr

Křižková Zuzana Hra na zobcovou flétnu Zimmermannová Marcela

Kunovská Karolína Dramatická a literární tvorba Francl Patrik DiS.

Němec Jakub Hra na klarinet Mgr. art. Horváth Jiří

Nevřalová Adéla Hra na klavír Odstrčilíková Hana DiS.

Pálka Kamil Hra na bicí nástroje MgA. Šebestík Bohdan

Polášek Jan Dramatická a literární tvorba Francl Patrik DiS.

Roháčková Ludmila Dramatická a literární tvorba Bc. Němcová Jana

Schafferová Jana Hra na příčnou flétnu Šímová Bubeníčková Zdenka

ABSOLVENTI 2019/2020
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Sklenařík David Hra na trubku Žabenský Libor

Skýpala Milan Hra na trubku Voříšek Petr 

Smolová Martina Hra na zobcovou flétnu Sedláčková Ivona

Staněk Michal Hra na tenor Voříšek Petr

Šimková Michaela Výtvarný obor Mgr. Vojvodíková Petra

Štěrbová Markéta Dramatická a literární tvorba Bc. Němcová Jana

Tobolíková Šárka Výtvarný obor Mgr. Vojvodíková Petra

Zapletal Martin Hra na příčnou flétnu Šímová Bubeníčková Zdenka

Zapletalová Beata Hra na příčnou flétnu Šímová Bubeníčková Zdenka

Zemánková Denisa Hra na zobcovou flétnu Zimmermannová Marcela
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Absolventi ZUŠ Hulín
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