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Liduška
slaví 20 let

Milí čtenáři,
otevíráte opět po roce stránky naší Lidušky, kterou pravidelně vydáváme již 20 let!
Když jsem nedávno listovala prvním výtiskem z roku 2000/2001, uvědomila jsem
si, jaký kus cesty jsme za tu dobu ušli…
Kolik dětí v hulínské “zušce“ získalo umělecké vzdělání, kolik učitelů bylo posilou
našeho týmu, kolik jsme prožili krásných společných chvil, zážitků a inspirací, kam až
jsme se posunuli v naší práci.
Letošní obzvlášť mimořádný školní rok mě přesvědčil o tom, že když máte kolem
sebe ty správné lidi, zvládnete i nemožné. Náročné „covidové“ období přineslo všem
nový režim, omezilo společenské aktivity, ale zároveň nabídlo nové úhly pohledu na náš
život a naši práci.
Jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré.
Jsem moc ráda, že jsme si i na dálku zůstali nablízku, neztratili jsme optimismus
a dobrou náladu, i když to někdy šlo velmi těžko a vzájemně jsme se podporovali
a povzbuzovali. Nenechali jsme si nikým a ničím vzít radost z toho, co nás těší
a to je moc dobře!
Na webových stránkách školy najdete nespočet online koncertů, ukázky práce mladých výtvarníků a herců. Stovky zhlédnutí potvrdily, že jste byli po celou dobu s námi!
Obrovský dík patří všem dětem, jejich rodičům a všem mým kolegům za vytrvalost, trpělivost a skvělou spolupráci! Ráda bych také touto cestou poděkovala Jakubovi
Zapletalovi za zpracování našich online prezentací a koncertů, bez kterých to letos nešlo.
Přeji vám všem krásné léto, pohodové prázdniny a příjemné chvíle s naší jubilejní
„Liduškou“.
Mgr. Kamila Poláková
ředitelka ZUŠ Hulín
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20 let s Liduškou
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Opravy školy
Čas letních prázdnin ve školách obvykle slouží k úpravám,
rekonstrukcím a dalšímu „zvelebování“. Také v naší „zušce“
jsme využili dané období a pustili se do dílčích rekonstrukcí.
Nový školní rok jsme tak mohli zahájit v opravených prostorách chodeb prvního patra, kde proběhla demontáž starého
obložení, byly opraveny omítky, malby a podlaha. Úpravy probíhaly také ve výtvarném ateliéru a učebně orchestrální hry, kde
byly vyměněny podlahové krytiny. Obě místnosti získaly větší

komfort a jsou příjemným místem pro výuku žáků hudebního
a výtvarného oboru.
Ráda bych prostřednictvím Lidušky poděkovala všem, kteří
se na opravách jakkoliv podíleli, zvláštní poděkování patří především vedení radnice za finanční podporu, vstřícnost a velmi
dobrou spolupráci, které si nesmírně vážíme.
Kamila Poláková
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PIANA DO ŠKOL - aneb nové pianino Petrof v ZUŠ Hulín
Nové pianino pro ZUŠ Hulín má svůj velký příběh. Začal cestou předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Po ní čínský
odběratel odmítl, z obav o problémy s čínskou vládou, zakoupit
nástroje objednané u české firmy Petrof. Podnikatel a mecenáš
Karel Komárek se rozhodl přeměnit vzniklou situaci ve výhodu
pro české školy. Zmíněné klavíry a pianina jeho nadace zakoupila a rozhodla se je rozdělit mezi vybrané základní umělecké
školy v naší republice. Projekt se setkal s takovým zájmem škol
a jejich žáků, že se v něm rodinná nadace Karla Komárka rozhodla pokračovat prostřednictvím veřejné sbírky na stránce
pianadoskol.cz. Skrze ni mohli na další pianina jednotlivým zapojeným školám přispět jak velcí sponzoři, tak individuální dárci.
Již koncem února nám přišla zpráva o úspěšném vybrání cílové
částky 219.000 Kč. Naše radost neměla konce.
S nápadem ucházet se o některý z velkoryse nabízených
nástrojů v projektu Piana do škol přišla učitelka hry na klavír
Hanka Odstrčilíková, která velmi pomohla k úspěšné realizaci.
Po vyhlášení podmínek grantu jsme s velkým nasazením a vírou
v úspěch dali žádost během několika málo dní dohromady. Byla
zpracována krátká video prezentace shrnující úspěchy a aktivity
školy za posledních deset let. A že jich nebylo málo! I přes důraz
na klavírní obor byly ve videu představeny i další obory naší
„zušky“, jak hudební, tak výtvarný i literárně-dramatický.
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Prezentaci, kterou byla žádost podpořena, můžete zhlédnout
na Facebooku nebo webových stránkách naší školy ve videogalerii.
Jsme moc rádi, že i v této těžké době přichází poselství
dobrých zpráv a neztratila se podpora uměleckého vzdělávání. Našim mladým klavíristům již ve škole slouží nový kvalitní
nástroj, na který bychom sami bez finanční pomoci nedosáhli.
Z celého srdce ještě jednou děkujeme všem dárcům!
Kamila Poláková

Jak ten čas letí…
Je to až neskutečné, jak ten čas letí. Čím jsem starší, tím
více si to uvědomuji a vnímám tento fakt. Další školní rok je
za námi a od mých začátků na naší škole již uplynulo 45 let.
V roce 1976 jsem nastoupila do LŠU Holešov na hulínskou
pobočku. Tehdy jsem učila ještě na faře. Vedoucí byla paní
Eva Hanáková a ředitelem v Holešově pan Zdeněk Mojžíš.
V září roku 1978 se zdejší škola osamostatnila a přestěhovala
do současných prostor.
Před třiceti lety se naše „liduška“ rozrostla o pobočku
v Kostelci u Holešova, která vznikla z iniciativy obecního úřadu
a ředitelství ZŠ. V době, kdy začala vznikat, jsem zde vyučovala jeden den v týdnu hru na zobcovou flétnu. Nyní do Kostelce dojíždí tři naši pedagogové a vyučují zde čtyři dny v týdnu.
V místní základní škole vyučujeme v odpoledních hodinách žesťové nástroje - uč. Libor Žabenský, hru na kytaru – Mgr. Miloslav Bubeníček a hru na zobcovou flétnu a housle - uč. Marcela
Zimmermannová. O naši nabídku je velký zájem a děti mohou
získávat hudební vzdělání bez nutnosti dojíždění.
S žáky ve velké míře vystupujeme také na kulturních akcích
pořádaných zdejším obecním úřadem a ZŠ – vítání občánků, setkání důchodců, rozsvícení vánočního stromu, koncerty v Domě
seniorů atd. Spolupráce s obcí i se ZŠ byla a je vždy výborná.
Žáci se zúčastňují s úspěchem soutěží ve hře na hudební nástro-

je a v letošním školním roce
vzešli ze zdejších studentů
také 4 absolventi.
Druhá pobočka hulínské
ZUŠ funguje v Pravčicích, kde
se vyučuje hře na zobcovou
flétnu. Jedná se o mladší děti
z MŠ a žáky 1. – 3. třídy ZŠ
a také oni se již zapojují do
kulturních vystoupení. V letošním náročném roce si společně zahráli alespoň koledy v obecním rozhlase a nahráli pásmo písní k svátku Dne matek.
Letošní školní rok byl pro nás všechny hodně náročný
a bylo potřeba nových nápadů, jak žáky zaujmout. Výuka probíhala online pomocí různých technických zařízení. Z mého pohledu
je úžasné, co všechno děti zvládly. Obrovský dík patří rodičům
hlavně mladších žáků, že své děti podporovali a pomáhali jim.
Vzhledem k tomu, že budou brzy prázdniny, přeji všem dětem, jejich rodičům a v neposlední řadě též učitelům krásné léto.
V září s novými nabranými silami se snad sejdeme ve škole bez
nějakých omezení. Budu se na vás na všechny moc těšit.
Marcela Zimmermannová
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Čísla roku 2020/2021 aneb malé ohlédnutí
Hanky Odstrčilíkové
Letošní školní rok byl do značné míry ve znamení čísel
a neustálého počítání. Na všechny z nás denně z médií vykukovala nová čísla nakažených covidem, a tak bylo mnohem příjemnější koukat na své žáky, ponořit se do práce s nimi a počítat
raději neustále rytmus.
I když má online výuka bezesporu své limity, jsme všichni
rádi, že se podařilo udržet soustavnost hodin a nepřerušit nit
vzdělávání. Dala jsem si za cíl hledat všemožné cesty, jak žákům
i sama sobě toto nelehké období zpříjemnit. I při online hodinách
jsem se snažila vést žáky zcela individuálně dle jejich potřeb
a aktuálních možností.
Jako velkou motivaci pro všechny jsem v listopadu 2020
vytvořila první online koncert naší školy, na nějž postupně navázali jak mnohé kolegyně a kolegové, tak i moje klavírní třída
druhým online koncertem. Tato forma prezentace práce žáků
potěšila snad všechny rodiče, příbuzné a kamarády. Věřím,
že samotní žáci si koncertování také velmi užili.
Příprava na online hodiny kladla na nás učitele velké časové nároky nad rámec výuky. Jen tak pro zajímavost, když jsem
dělala úklid ve školním tabletu, zjistila jsem, že jsem natočila pro
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žáky minimálně 157 instruktivních videí a od žáků si vyslechla
a zhodnotila 350 audio či videonahrávek, za což patří velké díky
jim všem a také trpělivým a spolupracujícím rodičům. Mám dobrou představu, kolik na takové množství podařených nahrávek
padlo ještě dalších pokusů… Nejvíce mě však těší, že se žákyně
a žáci na pouhá čísla nikdy neproměnili a že mají zájem pokračovat ve studiu hry na klavír i nadále.
A na závěr je ještě třeba zmínit jedno pěkné číslo 219.000 Kč,
které nejen mně udělalo radost. Jsem moc ráda, že jsem neváhala a díky vypracování grantu Piana do škol se naše zuška může nyní těšit z nového kvalitního pianina značky Petrof.
Na tomto místě patří velké poděkování nadaci Karla Komárka,
která se rozhodla pečlivě vybrané školy podpořit svojí veřejnou
sbírkou.
Tak co myslíte, nebyl to zas tak marný rok, viďte?
Hodně radosti z hudby, pevné zdraví a krásné léto všem
přeje
Hanka Odstrčilíková

Z ÚVODNÍ PÍSNIČKY
ONLINE KONCERTU

Když je online doba,
napadá mě rým,
upéct dort či chleba,
sednout za klavír,
zahrát melodie,
které máš tak rád,
do nudy je skvělý
klavír – kamarád,
klavír – kamarád.
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Mé pedagogické začátky v ZUŠ…
Drazí přátelé ZUŠ Hulín, rád bych se s vámi podělil o mé
zkušenosti z prvního roku pedagogické praxe. Přestože to není
tak dávno, co jsem byl sám žákem, nastoupil jsem v září minulého roku do naší „zušky“ jako učitel hry na žesťové nástroje.
Vzal jsem pod svá křídla tři mladé nadané muzikanty a dostal
jsem na starost také částečné vedení dechového orchestru.
V nové pozici jsem se rychle zabydlel a začal jsem předávat své
zkušenosti, které ještě stále nabývám studiem na Konzervatoři
Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži. Také pedagogický sbor
mě přijal s otevřenou náručí a úsměvem na tváři, i když na neformální konverzaci s některými kolegy si pořád ještě musím
zvykat. Školní rok i přes pandemické překážky probíhal poměrně
hladce, jen mě mrzí, že děti neměly možnost veřejně vystupovat, popřípadě chodit na koncerty jako posluchači. Tento deficit
jsem se snažil vykompenzovat v hodinách, kdy jsme zapojili ještě více poslechu nejen klasické hudby. V orchestru jsme bohužel
pracovali více individuálně než kolektivně, a tak doufám, že příští
rok bude v tomto ohledu již optimističtější. I když nevím, kam
budou směřovat mé profesní zítřky, vždy se budu rád vracet
a říkat: „Tady jsem začínal.“
Jaroslav Voříšek
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Umění jako lék
„Když jsem smutná, tak mě utěší hra na piano. Když jsem
příliš nadšená, tak mě zase trochu usměrní. A když mám vztek,
tak si zahraji pochod, a je mi lépe“. To jsou slova dvanáctileté
Sofie – studentky hudebního oboru ZUŠ. Já jako psycholožka
jsem nadšená, když slyším, jak si děti dokážou tyto jednoduché mechanismy zvědomit a aktivně používat pro zlepšení své
osobní pohody. Podobně můžeme ventilovat své pocity pomocí
tvoření, pohybu a dramatizace.
Opakovaně se ukazuje, jak může umělecké vzdělávání napomoci v prevenci všelijakých neduhů těla i duše. Ze své praxe
vím, že v ambulantním nebo pobytovém zařízení můžete očekávat kromě psychoterapie například: techniky hraní rolí, tvoření
ze dřeva, hlíny, psaní deníku, psychogymnastiku, dramaterapii,
pracovní terapii, pravidelný režim včetně rozcviček a tanečně –
pohybové terapie. A tenhle ventil na strachy a trable je dětem
přirozeně předán už v dětství v Základních uměleckých školách
za rozumnou cenu a státem garantovanou kvalitou pedagogů.
ZUŠ Hulín pro mě znamená smysluplně trávený volný čas, kultivaci osobnosti, a právě posilování osobní odolnosti. ZUŠKY mají
smysl, bez debat.
Lucie Michalová – Vajdová, bývalá absolventka HO, LDO
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Na slovíčko s mladými umělci...
Jak občas zdůrazňujeme, základní umělecká škola není
pouhým volnočasovým zařízením, do nějž si chodí žáci hrát,
ale nabízí možnost systematického rozvíjení uměleckých dovedností tak, aby bylo možné na ně navázat na školách vyššího
stupně a pozvednout tak dané schopnosti na profesionální úroveň. Oslovili jsme proto několik našich absolventů z nedávných
let, jimž zdejší škola sloužila jako výchozí bod na cestě k umělecké profesi.
1. Co nového se odehrálo v poslední době v Tvém osobním
a pracovním životě?
2. Jak jsi zvládl/a/ „koronavirové“ období?
3. Na jakých projektech Tě můžeme v nejbližší době vidět?
4. Nejsilnější zážitek ze ZUŠ Hulín?
5. Je něco, co bys rád vzkázal/a/ na dálku našim nynějším
žákům a čtenářům Lidušky?
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Roman HOZA
absolvent sólového zpěvu ve třídě Mgr. Dany Zapletalové a hry na příčnou flétnu uč. Zdeny Šímové Bubeníčkové
1. Od loňské sezóny jsem členem sólistického ansámblu Deutsche Oper am Rhein v Düsseldorfu, ale vzhledem k situaci jsem,
bohužel, za celý rok neodehrál ani jedno plnohodnotné představení,
což se, doufám, brzo změní. Zároveň jsem si nechal půl úvazku
v brněnské Janáčkově opeře a přestěhovali jsme se s rodinou
do Poličky, takže přejezdy jsou náročné. Ale na Vysočině je krásně.
2. Musím se přiznat, že ze začátku bylo volno moc příjemné. Asi nám ta pauza pomohla a dořešili jsme koupi domu,
ve kterém bydlela manželčina babička. Ted’ pomalu přistupujeme k jeho rekonstrukci. Není to zrovna odpočinková práce, ale
člověk přijde na jiné myšlenky. Jsem každopádně moc rád, že
už můžu znovu naživo vystoupit před publikem. Věřím, že všichni jsme si oddechli, resp. znovu se nadechujeme. Jen doufám,
že zůstaneme obezřetní a trpěliví, ať zase nemusíme brzo zavírat.
3. Úplně nejblíže je brněnská premiéra Bohémy Giacoma
Pucciniho, kde zpívám Marcella. Po ní následuje koncertní provedení Carminy Burany také v Janáčkově divadle. Moc se těším
na Ariadnu Bohuslava Martinů, která zazní na začátku července
třikrát na Nových Hradech v rámci festivalu Smetanova Litomyšl.

No a trochu blíž k Hulínu chystáme operu Gusman Antonína
Rejchy na festival Olomoucké
barokní slavnosti (15. - 17. 7.)
a pak ještě blíž - galakoncert
ve skleníku kroměřížské Květné zahrady s mozartovským
programem (20. 7.).
4. Já vzpomínám s ohromnou láskou hlavně na svoje paní
učitelky - Danu Zapletalovou na
zpěv a Zdenu Bubeníčkovou,
ke které jsem chodil na flétnu. Jedna byla přísnější, ale spravedlivá
a precizní. Druhá trochu víc “free”, ale moc inspirativní. Obě dvě mi
předaly vášeň a touhu se hudbě věnovat na sto procent, profesionálně. A za to bych jim chtěl i na těchto stránkách moc poděkovat.
5. Věnovat se umění v jakékoliv formě a na jakékoliv úrovni prostě zušlechťuje duši. Jste skvělí, že chodíte do hudebky!
Zůstaňte u toho a nebudete litovat!
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EVA ESTERKOVÁ- KÝVALOVÁ
absolventka sólového zpěvu ve třídě Mgr. Dany Zapletalové
1. Dá se říci, že v poslední
době se mi změnil život zase
dalším vzrušujícím směrem.
Po stránce pracovní jsem dostala velmi zajímavé nabídky
a přísliby hezkých rolí. Žel, poslední rok a půl se vše tolik zabrzdilo, že většina projektů se
buďto posunula, anebo dokonce zrušila úplně. Jsem ale moc
ráda, že třeba nadcházející
působení v Národním divadle
Brno se s velkou pravděpodobností uskuteční. Těším se na to, jelikož jsme se v nedávné době
do Brna přestěhovali a já měla nejvíce práce v Praze nebo blízkém
okolí. Tak je fajn, že část příští sezóny mohu strávit “doma” v Brně.
Jak jste si možná již všimli, další změna přišla v mém příjmení. Jsme šťastni, že i přes veškeré komplikace jsme zvládli
uskutečnit krásnou svatbu v přírodě, obklopeni našimi blízkými.
Nyní se s manželem nemůžeme dočkat, až nám obrátí život
vzhůru nohama naše miminko, které očekáváme již brzy.
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2. Musím říci, že na jednu stranu to bylo velice těžké. Téměř ze dne na den vše, co tvoří můj život, bylo pryč. První
měsíc či měsíce jsem si řekla, že si alespoň odpočinu, protože
jsem zjistila, že jsem byla v jednom kole. Měla jsem tedy čas
na procházky kolem brněnské přehrady, cvičení jógy, studium
repertoáru, na který není skoro nikdy čas, také péči o samu
sebe, o domácnost a “udržování rodinného krbu”. Trávili jsme
s manželem více času spolu, což bylo osvěžující a krásné, toho
si velice vážím. Pak jsem byla moc ráda, když se svět dal v létě
skoro do normálu a já opět měla krásné projekty, jako open air
barokní operu La serva padrona u nás a v Polsku a také open
air Rusalku.
Když se ale začalo zavírat a “zakazovat” znovu, už mě to
srazilo trochu více. Ale opět přišlo vyplnění času ve vinařství, kde
právě probíhalo vinobraní. Vánoce byly neobvykle klidné, opět
však v rodinném kruhu, takže moc krásné.
Letošní jaro už byla skoro poslední kapka. Člověk cítil velkou
bezmoc. Ovšem musím zase říci, že jsem se zaměřila na sebe
a také jsem svou pozornost přesměrovala na miminko.
Z toho tedy jasně vyplývá, že je potřeba si ve všem najít to
dobré, odpočinout si a znovu se spojit se sebou.

3. Myslím, že můj hlavní projekt nyní bude být dobrou maminkou a snažit se utvořit s manželem spokojené rodinné zázemí.
Zpívat samozřejmě nepřestanu a jak už jsem řekla, čeká
mne v další sezóně inscenace v Brně - Händlova opera Alcina.
Mimo to působení v operním studiu při Slovenském národním
divadle, kde budeme provádět operu Dido a Aeneas H. Purcella
a samozřejmě dál poběží reprízy například Figarovy svatby v Národním divadle v Praze nebo mohu doporučit činoherní představení Amadeus v Městském divadle v Mladé Boleslavi.
4. To by byl dlouhý seznam, co všechno jsem za tu dobu zažila. Obecně řečeno jsem nesmírně vděčná především za vzniklá
přátelství, která skutečně trvají a jsou upřímná.

Pokud bych ale mohla vybrat nějaký zážitek, byl by to asi
zájezd do Polska, kam jsme se vydali s pěveckými kolegy. Právě na zájezdech jsme měli možnost se lépe poznat a také se
nám otevřel rozhled. Vlastně vůbec na zájezdy ať už se sborem,
sólově nebo s dechovkou vzpomínám živě a radostně dodnes.
5. Všem čtenářům bych ráda popřála pevné zdraví, radost
do života i v této době, protože je z čeho se radovat. Stačí se
rozhlédnout. A žákům ZUŠ bych chtěla říci: „Dělejte, co vás baví,
co nejdéle to jde a co nejlépe umíte. Je to ta nejvíce naplňující
cesta v životě.“ Možná to zní jako klišé, ale je to tak.
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Tadeáš HOZA
absolvent sólového zpěvu ve třídě Mgr. Dany Zapletalové, hry na bicí ve třídě
uč. Petra Žůrka a LDO ve třídě uč. Lenky Urbanové
1. Poslední rok byl pro
mne zlomový. Kromě toho, že
jsem opustil svůj milovaný byt
v Brně a přestěhoval se do malebného podhůří Beskyd, do
Frenštátu pod Radhoštěm, se
od srpna 2021 stanu nejmladším stálým sólistou operního
ansámblu Národního divadla
v Brně. To s sebou samozřejmě nese notnou dávku zodpovědnosti, ale zejména budoucích výzev v podobě spousty
krásných operních rolí. Největší
radost mi ale bezpochyby dělá dcerka Rozálie, která se nám narodila v březnu, a která bude jistě ozdobou Hozovic “klanu”!
2. Bezprecedentní dobu koronavirového útlumu jsme s rodinou strávili kultivací naší zahrádky a chaty, kde bylo a je pořád
co dělat. Sem tam proběhlo pár natáčení a live streamů, které
ale v žádném případě nedokázaly nahradit pocit živého vystupování před publikem. Proto s nadšením očekávám postupné
rozvolňování vládních opatření a nemohu se dočkat, až opět uvi14

dím usměvavé tváře v publiku na některé z premiér již dávno
nazkoušených představení.
3. Nejbližším projektem je červnová premiéra Pucciniho Bohémy v Národním divadle v Brně a následně premiéra operety
Podskalák Karla Hašlera v Olomouci. Dále mě čeká účinkování na
každoročním letním festivalu Hudba Znojmo, tentokrát v oratoriu
G. P. Tellemanna Der Tag des Gerichts, účinkování na Olomouckých
barokních slavnostech v opeře Gusman Antonína Rejchy a potom
také představení brněnské opery na Špilberku. Těším se ale také
na říjnovou premiéru opery Bílý pán Jaroslava Křičky v Ostravě,
kde hraju pravého a nefalšovaného ducha, nebo podzimní zájezdy
s Collegiem 1704 do Polska, Itálie, Německa, Francie a Belgie.
4. Těžko se dá vypíchnout jeden konkrétní moment,
každopádně s láskou vzpomínám na všechny koncerty, zájezdy
a soustředění se sborem Zvonky, vystoupení s LDO, koncerty
s dechovým souborem Morava i setkání s přáteli z Polska
a Slovenska, ať už v Hulíně nebo u nich doma.
5. Na zušce v Hulíně jsem strávil neuvěřitelných čtrnáct let.
A za to, kde a jak nyní působím, vděčím právě tomu. Proto vám
přeji, ať vás hudba a umění baví a inspiruje, možná právě díky
hulínské zušce v něm najdete kus sebe, tak jako já.

Patrik MOŽÍŠ
absolvent LDO ve třídě uč. Lenky Urbanové a student sólového zpěvu ve třídě Mgr. Dany Zapletalové
1. V této složité době pandemie to nebylo pro umělecké aktivity vůbec jednoduché. Ale těšilo mě, že jsme zkoušeli, jak situace
dovolovala, s mojí kapelou, protože plánujeme na podzim šansonové a vánoční koncerty. Zároveň se mi podařilo vykonat úspěšné
přijímací zkoušky na pražskou DAMU, takže jsem plný očekávání
a moc se těším na nové studium.
2. Občas jsem měl chvíle, kdy jsem zapomínal, že ještě kultura existuje. Navíc distanční výuka na konzervatoři byla opravdu
vyčerpávající – máme většinu předmětů praktických a nebylo tolik produktivní tohle vše vykonávat přes online platformy. V této
době jsem si potvrdil, že všechno zlé je pro něco dobré. Člověk
našel čas na věci, na které – za normální situace – nemůže mít
ani pomyšlení. Začal jsem mnohem více číst, bylo více času na rodinu a přátelé, mohl jsem se rozvíjet ve věcech, které mě zajímaly.
3. Nyní budeme oprašovat představení Elefantazie v Divadle
ABC, o prázdninách Čarodějku v pražské pyramidě GOJA. Jak
jsem již zmiňoval, s mojí kapelou EDYT budeme mít šansonové
koncerty, na kterých vzdáme hold tvorbě Petra Hapky a Michala
Horáčka. Nemohu opomenout ochotnický soubor, který jsme založili tady v Hulíně, a nyní zkoušíme kultovní příběh Někdo to rád
horké. Zde se setkávají dramaťáčtí odchovanci Lenky Urbanové
a mnoho dalších hulínských divadelníků. Čekala mě malá výzva
– kromě jedné z hlavních rolí to i režíruju. Ale máme tady skvělé

zázemí a partu lidí. Srdečně zvu
na podzimní premiéru!
Ovšem kvůli mému přijetí na
Divadelní akademii budu muset
moje současné projekty značně
omezit. V prvním ročníku se totiž
pracovní aktivity úplně netolerují.
4. Těch bylo nespočet. Nemohu vybrat jen jednu událost,
protože celá „éra“ v ZUŠ Hulín pro
mě byla silným životním zážitkem.
To si uvědomuji nejvíce zpětně.
Navštěvoval jsem literárně-dramatický obor a zpěv a dodnes
vzpomínám na věcné rady Dany Zapletalové, Lenky Urbanové, Míši
Stratilové a dalších. Tímto je moc zdravím a děkuji za všechno!
5. Vzkázal bych to, co mně osobně chybělo: VYTRVALOST
a TRPĚLIVOST. Pokud něco nejde úplně snadno, přijde den, kdy
to půjde líp a přinese to své ovoce. S hudbou a divadlem je svět
krásnější. Proto bych současným žákům také vzkázal, že to, co se
naučí během výuky na ZUŠ, si opravdu ponesou celý život.
Závěrem chci poslat jedno velké DÍKY, že jsem se mohl umělecky vzdělávat a růst právě na ZUŠ v Hulíně.
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Tereza NAVRÁTILOVÁ
absolventka sólového zpěvu ve třídě Mgr. Dany Zapletalové a LDO ve třídě uč. Lenky Urbanové
1. Ono se vlastně teprve
teď všechno vrací znovu k životu, takže za nové považuji
i to, že se můžu každý týden
v Praze potkat se svou kapelou
a rozhýbat všechno to, co se
nám zastavilo na celé předchozí měsíce. Jsem ráda, že zase
můžu bez problémů pendlovat
mezi mými dvěma bydlišti Hulínem a Prahou, tak jak jsem
zvyklá :-) a že si můžu dát
kávičku v oblíbeném podniku, nebo třeba točené pivo!:-).
Nejvýznamnějšími novinkami za poslední dobu, ačkoliv poslední dobou myslím celý rok, pro mě jsou: nejdříve mé rozhodnutí odejít z kapely Janka Ledeckého, kde jsem tři roky působila
jako vokalistka, a hned na to přidání si další „pendlovací“ lokality
do mého života – a tou je Brno. Loni v září jsem získala roli Vivian
v muzikálu Pretty Woman, který od podzimu 2021 uvede Městské
divadlo Brno.
2. Určitě pro mě byl zásadní kontakt s přírodou a taky to,
že jako vysokoškolák jsem se při distanční výuce mohla přesunout mimo Prahu.
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Předtím, než se to „koronavirové období“ celé rozjelo, jsem
měla po všech stránkách vybité baterky, takže ten moment, kdy
se svět jakoby zastavil, pro mě byla obrovská úleva. Člověk měl
čas si „srovnat poličky“, co chce, co nechce, rozmyslet si, jak pokračovat, až se svět zase rozběhne a užít si to, na co by měl
normálně čas tak jeden den v týdnu. Ale co si budeme povídat,
dnes už to „koronavirové“ období trvá trochu dlouho a za tu dobu
u nás získalo i zvláštní politickou pachuť, přesto věřím, že už snad
za tím děláme tečku a že nám to dalo to, co jsme potřebovali.
3. Od září snad již opravdu jako Vivian v muzikálu Pretty Woman v Městském divadle Brno. A samozřejmě vás co nejsrdečněji
zvu na představení!
4. To je těžké, těch zážitků je tolik.:-) Jako malá jsem naprosto
milovala účinkování na Jak se pečou Vánoce – byly to nejhezčí
týdny – generálky, představení a hned potom Vánoce! Sen.:-)
Silným zážitkem pro mě byly taky soutěže s divadly jednoho
herce, kterých jsem se s LDO zúčastnila a mohla si tak zahrát na
velkém jevišti, pěvecké soutěže, které pro mě byly moc důležité
a taky díky kterým jsem vždy vystoupila z komfortní zóny a tím
byla blíž tomu, co jsem si přála, určitě soutěže s DPS Zvonky
a v neposlední řadě účasti na Hulínském Oskarovi – vyhrát Oskara bylo vždycky jak vyhrát Oscara! :-)
5. Dělejte hlavně to, co vás baví a jděte si za každým svým snem.

Pavla MLČÁKOVÁ
absolventka hry na příčnou flétnu ve třídě uč. Zdeny Šímové Bubeníčkové
a studentka sólového zpěvu ve třídě Mgr. Dany Zapletalové

1. Momentálně žiji v Praze, kde působím jako zpěvačka
v Pražském filharmonickém sboru. Mimo to koncertuji i sólově s různými orchestry a ansámbly po celé ČR. V létě se také
představím jako třetí žínka v opeře Rusalka na českých hradech
a zámcích.

a zámcích. Do toho mě čekají
v srpnu i sólové koncerty, na
které se po delší pauze moc
těším.

2. "Koronavirové" období bylo jako pro každého umělce velmi těžké, i přesto jsem ho, myslím, zvládla docela dobře. Snažila
jsem se zaměřit na svůj pěvecký rozvoj. Měla jsem čas na techniku a věnovala jsem se novému repertoáru. Za normálního provozu nemám tolik času, proto jsem se ho snažila naplno využít.

4. Těch zážitků bylo samozřejmě spousty, ale nikdy
nezapomenu na všechny
možné soutěže a zájezdy, které jsem měla možnost na ZUŠ
za celou tu dobu studia zažít.

3. V létě odjíždím na operní festival do Bregenz a také se
představím jako třetí žínka v opeře Rusalka na českých hradech

5. Určitě aby vytrvali
a nenechali se ničím a nikým odradit! Výsledek pak stojí za to. :-)
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Skvělý Honza!!!
Letošní školní rok byla situace pro výuku v ZUŠ poměrně složitá. Někteří žáci však využili volného času, který se našel omezením
ostatních aktivit, a naplno se věnovali svým nástrojům. Jedním
z takových mladých hudebníků byl také Jan Polášek. Protože celé
toto nelehké období pracoval svědomitě a zodpovědně, rozhodli
jsme se s kolegou Rudolfem Beranem jej přihlásit na Mezinárodní
interpretační soutěž ve hře na dechové nástroje Žestě Brno 2021,
kterou 6. června pořádala brněnská konzervatoř. Účast soutěžících
byla menší než v minulých letech, nicméně to nijak nesnižovalo
výkony hráčů na jednotlivé nástroje. Honza soutěžil ve hře na trombon a ve hře na baryton. Ve svých soutěžních vystoupeních zahrál
skvěle. Mezinárodní porota v čele se svým předsedou panem Stolarczykem z Polska jeho výkon ohodnotila prvními cenami. Ve hře
na trombon se stal dokonce absolutním vítězem oboru. Honzovi
moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší ZUŠ.
Petr Voříšek
Velmi ráda se připojuji ke gratulacím….
Honzíkovi přeji hodně dalších úspěchů a ať mu hudba přináší
stále jen radost!
Velké poděkování za přípravu patří oběma třídním učitelům – Rudolfu Beranovi – trombon, Petru Voříškovi – baryton
a za skvělý klavírní doprovod mamince – Mgr. Lence Poláškové.
Kamila Poláková
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Jan Polášek se svými učiteli. Zleva: Rudolf Beran, Lenka Polášková a Petr Voříšek

Přípravák
Vážení rodiče, milí žáci a příznivci dechové hudby! Říká se,
že lidová hudba je prazáklad veškeré hudby jako takové ... Vždyť
z tohoto odvětví čerpali pro svou tvorbu také velikáni české
a světové hudby - Bedřich Smetana, Antonín Dvořák či Leoš
Janáček. Jsem tedy velmi rád, že na naší ZUŠ vznikl přípravný
dechový soubor, kde se žáci učí základům souborové hry, tedy
společnému hraní.
Náš "PŘÍPRAVÁK" je rozdělen
na dvě hudební sekce. Sekci dřevěných dechových nástrojů (příčná
flétna, klarinet) vede Mgr. art. Jiří
Horváth a sekci žesťových dechových nástrojů (trubka, tenor, tuba)
se věnuje učitel Petr Polák. Musím
a chci také vzpomenout učitele
žesťových nástrojů: Petra Voříška
a Libora Žabenského. Za jejich pomoc při výuce jim patří velké díky!
Z důvodu vzniklé pandemie
jsme se posluchačům v tomto
školním roce nemohli představit
veřejně. Přesto se nám podařilo
vytvořit první studiovou nahrávku

a natočit promo video, které najdete na webových stránkách
naší školy. Jakub Zapletal a Vladislav Františ - to jsou dva skvělí
lidé, kteří nám s realizací celého projektu pomohli!
O to více se v budoucnu těší na setkání s vámi tato parta
mladých a nadějných muzikantů.
Petr Polák, umělecký vedoucí souboru
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Soubor komorní a taneční hudby
Vážení čtenáři,

Horváthovi a Mgr. Václavu Křivánkovi za přípravu svých žáků

rád bych vám představil ansámbl, který je nazýván jako

a současně členů souboru.

SOUBOR KOMORNÍ A TANEČNÍ HUDBY. Toto seskupení působí
na zdejší ZUŠ již od roku 2015, samozřejmě s obměnami, které
vývoj přináší. Hudba klasická, muzikálová, taneční, swingová ...
to vše najdete v repertoáru našeho uskupení.
Tak jako na ostatní seskupení i na náš soubor dolehla
situace spojená s koronavirem
a všechna připravovaná vystoupení
musela být zrušena. Přesto se nám
v závěru školního roku podařilo natočit studiovou nahrávku a video,
jenž je k zhlédnutí na webovém
portále naší školy. Tímto chci poděkovat mému kolegovi z Vojenské
hudby Olomouc Václavu Růžičkovi
za hudební a zvukovou režii. Pan
Vladislav Františ pak zajistil kameru a střih. Za celé seskupení děkuji
za vaši práci! Zvláštní poděkování
patří mým kolegům Mgr. art. Jiřímu
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Přijměte prosím náš "klip" jako pozvání tohoto orchestru
na naše budoucí vystoupení. Už teď se na vás těšíme!
Petr Polák,
umělecký vedoucí souboru

Poděkování Vojtovi Červenkovi
Celé tři roky byl našim žákům obrovskou oporou mladý klavírista Vojtěch Červenka, čerstvý absolvent Konzervatoře Pavla
Josefa Vejvanovského v Kroměříži. Spolupracoval s mnoha našimi pedagogy a svým skvělým klavírním doprovodem vždy podpořil výkony spousty žáků při koncertech, vystoupeních a také
v soutěžích. Zapojil se naplno do našeho pracovního koloběhu,
byl korepetitorem DPS Zvonky, PPS Zvonečky a s chutí si vždy
zahrál i s dalšími soubory u nás ve škole. Jeho další profesní a studijní cesta vede nyní do Prahy, kde byl úspěšně přijat
ke studiu dirigování na Konzervatoři Jaroslava Ježka.
Děkujeme Vojtovi za všechny příjemné společné chvíle
u nás v Hulíně a budeme se těšit - třeba někdy v budoucnu –
na další skvělou spolupráci. Ať se daří!
Kamila Poláková
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MOJE ZUŠka
Jmenuji se Martina Ondrůšková a jsem z Bílovic u Uherského Hradiště. Do Hulína je to celkem kus cesty, ale díky paní
učitelce Daně Zapletalové jsem zjistila, že mi ta dálka za to stojí.
Do ZUŠky jsem se dostala díky paní učitelce Alžbětě
Symerské, která mi v mých patnácti letech doporučila právě naši
úžasnou paní učitelku, za což jí velmi děkuji! Sice nejsem pod
křídly hulínské ZUŠky odmala, ale i za těch pár let mi dala spoustu zážitků, rad a hlavně lásky k hudbě. Stihla jsem toho opravdu
hodně! Od koncertu s Bárou Basikovou, přes soutěž v Salzburku s pěveckým sborem Zvonky až po červnový absolventský
koncert. Poslední rok byl pro nás všechny těžký a hlavně jiný,
ale i tak jsme se s výukou online poprali. Společné hodiny jsme
si užily i na dálku!
Loučím se s mojí ZUŠkou a doufám, že na mě bude vzpomínat s úsměvem, jako já na ni!
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Hulínský „Dramaťák“ v době covidové
No vážně! Už je to více jak rok od doby, co jsme se poprvé
dozvěděli, že se nemůžeme setkávat naživo. Nikdo z nás tehdy
nepředpokládal, že tahle situace bude trvat déle jak měsíc…
Upřímně, má první reakce byla: „A to jako jde? Učit dramaťák na dálku? Přes obrazovku? Bez jeviště? Bez kontaktu tváří v tvář?“ Byla to nová neznámá situace, ve které jsme
se všichni potřebovali zorientovat. Postupně jsme si ale našli
nový systém výuky. Díky moderním technologiím jsme se začali
setkávat on-line, přes videa, přes moderní aplikace. Za sebe musím říct, že jsem se toho jako pedagog naučila opravdu hodně
– doba mě donutila daleko více nasednout na vlnu počítačové technologie. A kreativita nás učitelů začala „makat“ na plné
obrátky.
S dětmi jsme se v hodinách setkávali přes aplikaci Teams
nebo WhatsApp, a těm, kteří se nemohli výuky online zúčastnit,
jsem každý týden natáčela video, ve kterém byly sdíleny aktivity,
odkazy, texty, kvízy. Zkrátka snažila jsem se, aby děti mohly individuálně, dle svých možností a schopností, pokračovat v rozvoji

hereckých dovedností. V našem oboru jde také o partu, srandu,
setkávání se, spolupráci. Preferovala jsem tedy pestré aktivity,
při kterých se zabavíme, zasmějeme a něco nového naučíme.
Společně jsme pracovali na projektech, které můžete zhlédnout na stránkách naší školy. Před Vánoci to byl Vánoční pozdrav
z dramaťáku, dále video Mluvící předměty a Pohádkový kvíz,
ve kterém jsme kostýmně ztvárňovali pohádkové postavy.
Začátkem dubna přibyl projekt Audiokniha, která byla novou zkušeností pro všechny děti.
Děkuji všem rodičům za trpělivost, pomoc, za podporu,
které literárně dramatickému oboru, naší ZUŠ i svým dětem
poskytovali v letošním náročném období. Moc si přeju, abychom
se v novém školním roce všichni ve zdraví zase setkávali
tváří v tvář.
Těším se na všechny stávající žáky a také na ty nové. A máte-li doma budoucího malého herce, nezapomeňte jej přihlásit
k nám do ZUŠ!
Jana Němcová, učitelka LDO
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Dračí dobrodružství
Bylo nebylo, za devatero horami, Hostýnskými vrchy
a u řeky Rusavy jedno malé městečko jménem Hulín. A v tom
krásném městě byla základní umělecká škola, kterou každý
den navštěvovala spousta žáků. Jednoho dne však nastaly těžké časy a temné síly ovládly celou zemi. Aby se lidé zachránili
před temnotou, tak neopouštěli své domovy a museli se mít
na pozoru i před svými nejbližšími. Temnota totiž byla všude.
A v tuto těžkou dobu povstalo mnoho hrdinů, kteří se rozhodli
proti temným silám bojovat.
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Někteří se každý týden pravidelně scházeli na online výuce,
jejímž prostřednictvím se mohli vydat do kouzelné dračí říše,
kde dělali spoustu zajímavých úkolů. A ať už to byl živý obraz,
imaginární divadlo, či jiné dramatické prostředky, všichni žáci
vše plnili a stali se dračími strážci. S každým dalším úkolem pak
lépe poznávali dračí říši a odhalovali její tajemství. Mnoho nepoznaného však ještě na naše hrdiny stále čeká a bude jen na nich
a na jejich fantazii, jak dračí příběh skončí.
Michaela Tobolíková, učitelka LDO

Šlo to i online...
Letošní uplynulý školní rok bylo nanejvýš důležité držet při sobě a nezanevřít nad možnostmi sebevzdělání, které
se nám určitou formou nabízelo. Žáci literárně-dramatického oboru jsou milým
příkladem této skutečnosti. Odloučeni
od svých kamarádů, zahlceni učivem, na
které byli s rodiči často sami, se týden co
týden vídali u obrazovek počítačů, stále
s velkou chutí bavit se kreativní hrou. Píši
teď jak o dětech, tak o studentech středních škol a gymnázií. Tvůrčím nasazením
povzbuzovali nejen sebe navzájem, ale
také mě. Proto každá, byť distanční hodina, byla pro mě za odměnu a zároveň
vítaným balzámem na duši. Navzdory
kvalitě obrazu, zvuku či WiFi signálu či jiným okolnostem jsme si mezi sebou předávali radost a chuť pracovat na nových
věcech. Nezbývá mi než všem malým/
mladým hercům poděkovat!
Patrik Francl, učitel LDO

Z on-line výuky LDO
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ANIMÁG
V letošním roce se studentka výtvarného oboru Anetka Pospíšilíková pod vedením p. uč. Mgr. Veroniky Novákové zúčastnila
celostátní soutěže animované tvorby dětí a mládeže ANIMÁG
Kroměříž 2021. Se svou animací KNIHA SVĚTŮ vyhrála cenu
diváků, kterou vyhlašovali organizátoři soutěže a na níž se podílely stovky hlasů z online přehlídky!
Jak už název animace napovídá, Kniha světů pojednává
o příběhu dvou postav, které se skrze knihy dostávají do různých
světů. Společně se tak podíváme z loutkového světa do světa,
který se skládá z LEGO dílků a nečekaných hrdinů a bytostí.
Dostaneme se také do papírového světa, kde se naše postavy
nesetkají s milým přijetím, a tak musí uniknout nebezpečí, které na ně číhá! Nakonec vše dobře dopadne a naši dobrodruzi
se v bezpečí dostanou zpátky domů. Nicméně portálem neprošli sami a bez jejich vědomí si sebou přivedli i pár cestovatelů
z jiných světů… Ale na pokračování jejich dobrodružství si ještě
budeme muset chvíli počkat…
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Anetce moc gratulujeme a těšíme se na pokračování příběhu
i zcela nové animace, kterými nás ještě překvapí :-). Animaci naleznete na stránkách školy či na soutěžním webu animag-kromeriz.cz.
Veronika Nováková

MenART
MenART je stipendijní program pro talentované žáky uměleckých a základních škol, v němž se žáci mají možnost potkat s profesionálními umělci a nabrat od nich nové dovednosti
a inspiraci pro další práci. Máme proto radost, že z naší školy byl
do programu vybrán Ondřej Ludvík, který se věnuje výtvarné
tvorbě. A co k programu říká sám Ondra?
„Naše první víkendové setkání Menartu proběhlo v Liberci hlavním tématem bylo světlo, barevné proměny, práce se
světlem a jeho stíny. Pracoval jsem pod vedením Richarda
Loskota, který je známý propojování technického a uměleckého
světa. Dostali jsme výtvarný úkol "Věci se zdají jiné, než jsou".
Zde mne právě nejvíce inspirovala ta světla. Vyrobil jsem krabičku s barevnými led diodami základních barev: zelená, červená,
modrá a nasvítil s ní modely staveb a LEGO figurek. Poté jsem
fotil jejich stíny, které měly díky odlišné pozici diod různé tvary
a barvy. Závěrem byly neurčité, ale barevně velmi zajímavé stíny.
Menart mě přinesl nové zkušenosti a poznání dalších způsobů
umělecké tvorby.“
A my můžeme dodat, že práce vytvořené v rámci projektu MenART budete mít možnost zhlédnout toto léto na výstavě
v Litomyšli.
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Výtvarný obor letos netradičně
Výtvarný obor v letošním roce stejně jako ostatní umělecké
obory ochromila pandemická situace hned v podzimních měsících.
Že zůstaneme každý sám a doma nikdo nečekal. I přesto se podařila
navázat příjemná vlákna spolupráce mezi dětmi, rodiči a vyučujícími.
Situace byla o to náročnější, že se letošní výtvarní pedagogové a žáci teprve čerstvě seznamovali a poznávali. Netrvalo však
dlouho a výtvarný vějíř nápadů a spolupráce se začal otevírat.
Podpořily ho i výtvarné balíčky s nejnutnějším materiálem k tvorbě. Možnosti distanční formy vzdělávání byly realizovány přes platformu MS Teams, Whats App a Skype komunikaci. Samozřejmostí
byla e-mailová korespondence a do veřejného prostoru vstupujeme dodnes přes facebookovou skupinu VO ZUS Hulín a webové
stránky naší školy.
I přes náročné podmínky vzdělávání na dálku se podařilo vytvořit výstavu Galerie v okně a zúčastnit se úspěšně celostátní soutěže Animág Kroměříž 2021. Završením celoročního úsilí se pak
stala tzv. ZUŠka za sklem, která se skládala ze čtrnácti kolekcí ukázek prací z online výuky. Vystavené byly po celý červen za sklem
výloh různých hulínských obchůdků. Nám udělaly velkou radost.
Poděkování výtvarnic putuje směrem k obětavým rodičům,
kteří se nevzdali a vydrželi děti podporovat a pomáhat jim s připojením k online výuce a s přípravou domácího zázemí. Často
se stali i rodiče součástí týmu a aktivními spoluautory. Je třeba
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vzpomenou i starších a samostatnějších výtvarníků, kteří vydrželi
i přes nápor studijních povinností udržet svůj talent aktivní a tvůrčí.
Všichni sami a přesto spolu.
vyučující výtvarného oboru:
Daniela Naučová, Michala Horáková, Veronika Nováková

Jedno ze zastavení ZUŠka za sklem

Práce absolventů výtvarného oboru

Kateřina Menšíková

Pavel Šimek

Nikola Ivánková
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ZAMĚSTNANCI ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Ředitelka školy:
Mgr. Kamila Poláková

klavír, přípravná hudební výchova

Zástupce ředitelky školy:
Petr Voříšek

MgA. Eliška Minářová

klavír, korepetice

Mgr. Daniela Naučová

výtvarný obor

BcA. Zuzana Nemčovičová hudební nauka
trubka, tenor, pozoun, tuba,
dechový orchestr

Učitelé:

Bc. Jana Němcová

literárně dramatický obor

Mgr. Veronika Nováková

výtvarný obor

Hana Odstrčilíková, Dis

klavír, komorní hra, korepetice

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, přípravná hudební
výchova

Mgr. Miloslav Bubeníček

kytara, souborová hra

Klára Čeladníková

klavír

Vojtěch Červenka

korepetice

Patrik Francl, Dis.

literárně dramatický obor

Mgr. Michala Horáková

výtvarný obor

Mgr. art. Jiří Horváth

klarinet, saxofon, souborová hra

Mgr. David Juga

elektronické klávesy, akordeon,
komorní hra

MgA. Bohdan Šebestík

bicí nástroje, souborová hra

Mgr. Eva Kamarádová

klavír, komorní hra

Emilie Šimordová

zobcová flétna, klavír, komorní hra

Mgr. Václav Křivánek

housle

BcA. Jaroslav Minář

kytara

Zdenka Šímová
Bubeníčková

příčná flétna, zobcová flétna,
souborová hra
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Michaela Tobolíková

literárně dramatický obor

Ivana Vítková

zobcová flétna, souborová hra

Jaroslav Voříšek

trubka, tenor, dechový orchestr

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

Účetní:
Markéta Navrátilová
Školnice, uklízečka:
Monika Spružinová

Zaměstnanci školy na poznávacím výletě v Praze

ICT technik:
Petr Gajdík
Jakub Zapletal

31

Absolventi ZUŠ Hulín 2020/2021
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ŽÁK

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

TŘÍDNÍ UČITEL

Dalziel Oliver

Dramatická a literární tvorba

Francl Patrik, DiS.

Dalziel Oliver

Hra na klavír

Mgr. Poláková Kamila

Daňková Agáta

Hra na zobcovou flétnu

Sedláčková Ivona

Foltýn Jaroslav

Hra na klavír

Odstrčilíková Hana, DiS.

Horáček František

Dramatická a literární tvorba

Francl Patrik, DiS.

Ivánková Nikola

Výtvarný obor

Mgr. Nováková Veronika

Kaňová Lucie

Dramatická a literární tvorba

Bc. Němcová Jana

Klímková Karolína

Dramatická a literární tvorba

Bc. Němcová Jana

Koppová Elen

Sólový zpěv

Symerská Alžběta

Kotásková Nikol

Hra na zobcovou flétnu

Sedláčková Ivona

Kubiczek Michal

Hra na klavír

MgA. Minářová Eliška

Kunovská Karolína

Hra na příčnou flétnu

Šímová Bubeníčková Zdenka

Menšíková Kateřina

Výtvarný obor

Mgr. Nováková Veronika

Mrázková Lucie

Hra na bicí nástroje

MgA. Šebestík Bohdan

Navrátil Tomáš

Hra na tubu

Žabenský Libor

Navrátilová Tereza

Hra na zobcovou flétnu

Zimmermannová Marcela

Nedbalová Barbora

Hra na klavír

Mgr. Kamarádová Eva

Nedbalová Julie

Hra na klavír

Mgr. Kamarádová Eva

Ondruch Ladislav

Hra na kytaru

Mgr. Bubeníček Miloslav

Ondrůšková Martina

Sólový zpěv

Mgr. Zapletalová Dana

Pivodová Simona

Hra na klavír

Šimordová Emilie

Polášek Jan

Hra na klavír

Mgr. Kamarádová Eva

Složil Miroslav

Hra na akordeon

Sedláčková Ivona

Smutná Jiřina

Hra na housle

Zimmermannová Marcela

Straka Timotej

Dramatická a literární tvorba

Francl Patrik DiS.

Šebíková Veronika

Dramatická a literární tvorba

Bc. Němcová Jana

Šimek Pavel

Hra na elektronické klávesy

Mgr. Juga David

Šimek Pavel

Výtvarný obor

Mgr. Nováková Veronika

Šimoňuková Klára

Hra na příčnou flétnu

Šímová Bubeníčková Zdenka

Tkadlčíková Lucie

Hra na kytaru

Mgr. Bubeníček Miloslav

Velínská Alena

Dramatická a literární tvorba

Bc. Němcová Jana
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„JSME TU STÁLE S VÁMI!”
ON-LINE KONCERTY
PREZENTACE ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO
A LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU
www.zushulin.cz
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www.facebook.com

Základní umělecká škola Hulín
nám. Míru 123, 768 24 Hulín
tel./fax: 573 350 605
e-mail: reditelka@zushulin.cz
www.zushulin.cz
Náklad: 300 ks
Tisk: TYPOservis Holešov
Návrh obálky: Ondřej Vyvlečka, bývalý absolvent výtvarného oboru ZUŠ Hulín

