Milí čtenáři,
letošní školní rok směřuje ke svému závěru a pro nás je tento čas obdobím k malému
bilancování uplynulých deseti měsíců. I já si skládám mozaiku z toho, co jsme společně
v naší zušce prožili.
V září jsme do školy nastupovali s očekáváním a možná trochu i obavami, co nás všechny čeká. Dnes si můžu s čistým svědomím odpovědět, že jsme prožili měsíce plné radosti,
mnoha úspěchů, inspirativních setkání, vydařených koncertů, vystoupení, zajímavých akcí
a že jsme ze sebe všichni vydali maximum.
Po dlouhé covidové přestávce jsme se mohli opět naplno pustit do všech běžných aktivit, které jsou důležitou součástí naší vzdělávací práce a tolik nám už chyběly.
Cesta k vytyčenému cíli není nikdy jednoduchá a často je potřeba překonat spoustu
překážek. Ukázalo se však, že jsme naši letošní společnou uměleckou cestu zvládli na výbornou. V soutěžích jsme se neztratili ani v konkurenci velkých škol, ba naopak, patřili jsme
k nejlepším z celé republiky. Snažili jsme se, abychom žáky motivovali, vytvořili jim tvůrčí
prostředí a aby se ve škole cítili dobře a spokojeně. Velkou radost mám ze všech souborů,
orchestrů a pěveckých sborů, které mají u nás své pevné místo. Jsou příležitostí k navázání
nových přátelství, získávání prvních hráčských dovedností a umělecké praxe, místem, kde se
posilují sociální vazby a odpovědnost za společný výsledek. Ohlasy diváků a bouřlivý potlesk
všech posluchačů jsou pak pro všechny tou největší odměnou. Kdo tyto krásné pocity zažil,
určitě mi dá za pravdu.
Na webových a facebookových stránkách naší ZUŠ najdete spoustu fotografií, prezentací
a odkazů z naší celoroční práce, nejvíce se však těšíme na společná osobní setkání. Moc děkuji všem našim příznivcům za podporu. A velké díky za úžasnou spolupráci mým kolegům,
kteří dělají svou práci s láskou a otevřeným srdcem.
Přeji všem klidné léto, zasloužený odpočinek a spoustu prázdninových cestovatelských
zážitků!
Mgr. Kamila Poláková, ředitelka ZUŠ Hulín
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Podpora ZUŠ z fondů Evropské unie
Během jara 2019 jsme se rozhodli, že pro zkvalitnění výuky našich žáků využijeme možnost čerpat dotační prostředky
nabízené Evropskou unií. Přestože jsme se obávali zvýšené administrace a byrokratické zátěže spojené s vedením projektu,
tak i díky odborné pomoci pracovnic MAS Jižní Haná jsme od
září 2019 začali s plněním projektu Šablony II pro ZUŠ Hulín.
Tzv. Šablony II byly zjednodušené a předem definované projekty,
z nichž si škola vybrala takové, které měly potenciál zlepšit kvalitu
výuky a výsledky žáků. Byly to tedy projekty, které jsme nemuseli vymýšlet a obhajovat, ale které byly již rámcově přednastaveny
a my jsme se pouze zavázali k jejich realizaci. Původně dvouletý
plán se z důvodu koronavirové pandemie protáhl o půl roku,
přičemž jsme též museli přistoupit k dílčím změnám, neboť situace nedovolovala uskutečnění všech původně zamýšlených
akcí podmíněných účastí více lidí. Na konci února 2022 jsme
tedy projekt ukončili a nyní nabízíme krátké ohlédnutí. Škola získala z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání částku
818 319 korun, kterou využila např. na nákup tabletů do hudební nauky, dovybavení tříd novými PC, na realizaci projektových
dnů s pozvanými odborníky, na zvýšení kvalifikace a odbornosti kantorů, na nákupy nových moderních výukových materiálů
apod. Prostředky nám tedy pomohly urychlit modernizaci školy
a dovolily nám např. uspořádat pro kantory výborné semináře
s odborníky, které bychom si jinak nemohli v takovém rozsahu
dovolit. Několik kantorů např. absolvovalo 72 hodin výuky angličtiny s rodilým mluvčím Richardem Dalzielem, většina kolegů
se účastnila semináře s uznávanými psychology Věrou Facovou
a Miroslavem Orlem a velká část také absolvovala úvodní kurz
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do improvizace s Vítkem Rokytou. A samozřejmě se kantoři dále
individuálně účastnili dalších vzdělávacích programů, které zvýšily jejich profesní odbornost. V každém případě byl vstup do
projektu přínosný a pomohl nám posunout se v kvalitě poskytované výuky zase trochu výše.
Jakkoli se pohled na evropské dotace různí, domníváme se,
že ty, které směřují do kultury a vzdělání, mají své smysluplné
opodstatnění a my jsme rádi, že jsme je využili pro dobrou věc.
David Juga

Rekonstrukce pódia
Když jsem v polovině srpna přišel do školy a viděl náš „sáleček“, jak je bez nábytku, koberce, plný špíny a prachu a místo
pódia je jen jakýsi rám pokroucených trámů, byl jsem na rozpacích. Stihne se to? Uprostřed tohoto rámu byl však skvělý
truhlář pan Pecha, kterému v rukách hrálo koncert tentokrát
jeho nářadí. Pomocí vodní váhy vše srovnal, vruty a šroubovák
vše zpevnily, OSB desky udělaly nový schůdek, prostě dokázal

nemožné. Pak už byl prostor pro výmalbu a položení vinylu a nového koberce firmou Podlahy Hýža z Kroměříže, abychom v září
mohli začít v sále novém. Máme nové pódium, které dalo sálu
punc reprezentačního prostoru naší ZUŠky.
Děkujeme.
Petr Voříšek
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Koncert pro Ukrajinu
Válečný konflikt na nedaleké Ukrajině zasáhl velmi silně každého z nás, a tak jsme ani u nás ve škole neváhali s pomocí
a rozhodli se uspořádat společně s Městem Hulín, SPS Smetana
Hulín a místní farností benefiční koncert. Během nedělního odpoledne 13. března 2022 vystoupili v místním kostele sv. Václava učitelé naší školy a milí přizvaní hosté z řad aktivních umělců.
Závěr programu patřil hulínskému Smíšenému pěveckému sboru Smetana pod vedením sbormistryně Lenky Poláškové. Celý
koncert se nesl v úžasné atmosféře, výkony byly velmi profesionální a solidarita lidí byla opravdu neuvěřitelná. Podařilo se vybrat

4

38 222 korun, které byly věnovány na charitativní sbírku Českého červeného kříže na pomoc Ukrajině. Milým hostem v publiku
byl samotný prezident ČČK pan Marek Jukl, který poděkoval za
naši pomoc, promluvil o použití naší finanční podpory a zároveň
ocenil vysokou úroveň celého koncertu, kterou na malém městě vůbec nečekal. Všichni odcházeli domů s hřejivým pocitem
u srdce a zároveň s velkým přáním, aby opět zavládl v této oblasti Evropy klid a mír.
Kamila Poláková

Hulínští zpěváci soutěžili v Praze
Ve dnech 15. a 16. října 2021 se vydali žáci pěveckého
oddělení ZUŠ Hulín poměřit své síly na Písňovou soutěž Bohuslava Martinů, která se po dvouleté pauze konala opět v Praze.
Prostory Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy rozezpívalo
během celého víkendu na 100 mladých zpěváků a zpěvaček
z celé republiky a také ze Slovenska. Naši školu reprezentovali
čtyři zástupci, kteří v silné konkurenci vybojovali tato ocenění:
Valentýna Burešová – 3. místo, Jiří Kaďorek – 2. místo, Michael Klech – čestné uznání. Adam Polášek byl ve své kategorii
nejmladším účastníkem a pár bodů mu chybělo na postup do
druhého kola. Velké poděkování patří Mgr. Daně Zapletalové za
pečlivou přípravu a pedagogické vedení a Mgr. Lence Poláškové za vynikající klavírní doprovod, který podpořil výkony všech

soutěžících. Pro naše mladé zpěváky byla tato soutěž velkou
zkušeností, obohacením a zároveň příjemnými podzimními dny
v milé společnosti. Ať se daří i nadále!
Kamila Poláková
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Naši žáci v Oblastním kole soutěže Zlatý oříšek 2021
Již přes dvacet let má svou tradici soutěž pro talentované
děti Zlatý oříšek. Přihlášením se do tohoto klání mají děti, aktivní
v jakémkoliv oboru, příležitost získat ocenění a finanční odměnu
na podporu jejich další činnosti. Velkou motivací je také zažít
celospolečenské uznání, získat ocenění a patřit mezi nejšikovnější děti České republiky. To vše je správným impulsem do
jejich další práce. Někteří z těchto talentů pak začnou brát svou
zájmovou činnost tak vážně, že se stane jejích životní cestou.
S mnohými, kteří se jako děti Zlatého oříšku zúčastnili, se dnes
setkáváme už jako s dospělými vrcholovými sportovci, umělci a inspirujícími osobnostmi v nejrůznějších oblastech našeho
života.

V neděli 10. října se na holešovském zámku představily publiku svými výkony děti z celého Zlínského kraje a odborná porota vybrala čtyři postupující do celostátního kola. Velkou radost
jsme měli z krásného umístění a zároveň postupu dvou našich
žáků - Barbory Vaňkové a Jiřího Kaďorka. Oba jsou zapálenými muzikanty a navštěvují v ZUŠ několik studijních zaměření.
Je nám potěšením mít takové mladé talenty v našich řadách
a děkujeme za reprezentaci naší školy. Přejeme spoustu dalších
úspěchů!
Kamila Poláková
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UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V OKRESNÍCH KOLECH SOUTĚŽE ZUŠ
Soutěž v sólovém zpěvu - Kroměříž - 2. 3. 2022
jméno
umístění
NATÁLIE KLECHOVÁ
1. cena s postupem
BARBORA VRUBLOVÁ
1. cena s postupem
HANA STAŇKOVÁ
1. cena s postupem
KAMILA KOŠINOVÁ
1. cena
HELEN KOCPINAR
1. cena s postupem
JULIE SPÁČILOVÁ
2. cena
ANETA MALINČÍKOVÁ
2. cena
BRIGIT PALLOVÁ
2. cena
AMÁLIE DOLEŽALOVÁ
3. cena
ANNA DOLEŽALOVÁ
3. cena
JIŘÍ KAĎOREK
1. cena s postupem
LUCIE ŽOURKOVÁ
1. cena
ELIŠKA ZÁMEČNÍKOVÁ
2. cena
VALENTÝNA BUREŠOVÁ
3. cena
EMA STRAKOVÁ
1. cena
Jiří Kaďorek byl hodnocen jako druhý v absolutním pořadí.

kategorie

ze třídy

II.

p. uč. Mgr. Dany Zapletalové

III.

p. uč. Mgr. Dany Zapletalové

IV.
IV.

p. uč. Mgr. Dany Zapletalové
p. uč. BcA. Alžběty Symerské

V.

p. uč. Mgr. Dany Zapletalové

V.

p. uč. BcA. Alžběty Symerské

VI. a
VI. b

p. uč. Mgr. Dany Zapletalové

IX. a

Soutěž v komorním zpěvu - Kroměříž - 3. 3. 2022

DUETO
DUETO

jméno
NATÁLIE KLECHOVÁ
BARBORA VRUBLOVÁ
VALENTÝNA BUREŠOVÁ
JIŘÍ KAĎOREK

umístění

kategorie

1. cena s postupem

I.

1. cena s postupem

II.

ze třídy
p. uč. Mgr. Dany Zapletalové
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UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V OKRESNÍM KOLE SOUTĚŽE ZUŠ
Hra na dechové nástroje žesťové - Hulín - 8. 3. 2022
jméno
FILIP MRÁZEK
ŠTĚPÁN KAŇA
KRYŠTOF POSPÍŠIL
JAN SPRUŽINA
EMMA LYSÁKOVÁ
OLIVER SCHAFFER
PAVEL ROZSYPAL
JIŘÍ NÁŠEL
VOJTĚCH POLÁK
PETR DALZIEL
ONDŘEJ PECHÁČEK
VOJTĚCH MAREK
JAN POLÁŠEK - pozoun
JAN POLÁŠEK - tenor
VALENTÝNA BUREŠOVÁ
ONDŘEJ LUDVÍK
DAVID SKLENAŘÍK
DOMINIK LAŇAR
MICHAL STANĚK
MATĚJ KIRILENKO

umístění
1. cena s postupem
1. cena s postupem
2. cena
1. cena s postupem
1. cena
2. cena
1. cena s postupem
1. cena s postupem
1. cena s postupem
1. cena s postupem
1. cena s postupem
1. cena
1. cena s postupem
1. cena s postupem
1. cena s postupem
2. cena
2. cena
3. cena
2. cena
2. cena

kategorie
I.
II.
II.
III.
III.
III.

Jan Polášek byl vyhlášen absolutním vítězem ve hře na střední a velké nátrubky.
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ze třídy
p. uč. Libora Žabenského
p.
p.
p.
p.

uč.
uč.
uč.
uč.

Jaroslava Voříška
Petra Voříška
Libora Žabenského
Jaroslava Voříška

IV.

p. uč. Libora Žabenského

VI.

p. uč. Petra Voříška

VII.

p. uč. Libora Žabenského

VIII.

p. uč. Rudolfa Berana

VIII.

p. uč. Petra Voříška

IX.

p. uč. Libora Žabenského

X.

p. uč. Petra Voříška

UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V OKRESNÍM KOLE SOUTĚŽE ZUŠ
Hra na dechové nástroje dřevěné – Kroměříž - 9. – 10. 3. 2022
jméno
FRANTIŠEK PROKSCH
PETRA ZAPLETALOVÁ
OLGA SOKOLOVÁ
NELLA VLHOVÁ
EMA POSPÍŠILOVÁ
KAROLÍNA BARTÁKOVÁ
BARBORA TOMÁŠKOVÁ
VENDULA LEHKOŽIVOVÁ
STELLA VACULÍKOVÁ
MICHAELA ČEPICOVÁ
KRISTÝNA STUDENÍKOVÁ
MARTINA LISÁ
BARBORA VAŇKOVÁ
KRYŠTOF VANĚK
jméno
JAROSLAV SMUTNÝ
MARKÉTA POLÁKOVÁ
VIKTORIE ROLINKOVÁ
KRYŠTOF VANĚK

ZOBCOVÁ FLÉTNA
umístění
kategorie
1. cena
0.
1. cena s postupem
I.
2. cena
I.
2. cena
II.
3. cena
II.
3. cena
II.
1. cena s postupem
III.
1. cena
2. cena
III.
2. cena
1. cena
IV.
3. cena
IV.
1. cena s postupem
VI.
1. cena s postupem
IX.
PŘÍČNÁ FLÉTNA
umístění
kategorie
3. cena
VI.
1. cena s postupem
VII.
2. cena
1. cena
IX.

ze třídy
p. uč. Marcely Zimmermannové
p. uč. Ivany Vítkové
p. uč. Ivony Sedláčkové
p. uč. Marcely Zimmermannové
p. uč. Mgr. art. Jiřího Horvátha
p. uč. Ivany Vítkové
p. uč. Emilie Šimordové
p. uč. Ivany Vítkové
p. uč. Emilie Šimordové
p. uč. Ivany Vítkové
p. uč. Ivany Vítkové
ze třídy

p. uč. Zdenky Šímové Bubeníčkové
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SAXOFON
jméno
BARBORA VAŇKOVÁ
KRYŠTOF VANĚK
TADEÁŠ PŘIKRYL

umístění
1. cena s postupem
1. cena
1. cena

kategorie
VI.
IX.
X.

ze třídy
p. uč. Mgr. art. Jiřího Horvátha
p. uč. Petra Poláka, dipl. um.
p. uč. Mgr. art. Jiřího Horvátha

Hra na bicí nástroje - Holešov - 14. 3. 2022
jméno
LUKÁŠ MAREK

umístění
1. cena s postupem

kategorie
I.

ze třídy
MgA. Bohdana Šebestíka

UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE ZUŠ
Hra na dechové nástroje dřevěné – Kroměříž - 4. – 5. 4. 2022

jméno
PETRA ZAPLETALOVÁ
BARBORA TOMÁŠKOVÁ
BARBORA VAŇKOVÁ
KRYŠTOF VANĚK

ZOBCOVÁ FLÉTNA
umístění
kategorie
1. cena - návrh na postup
I.
1. cena
III.
1. cena
VI.
1. cena
IX.

Paní učitelka Ivana Vítková získala Zvláštní cenu poroty za obohacení repertoáru
a Zvláštní cenu poroty za pedagogickou práci.
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ze třídy

p. uč. Ivany Vítkové

PŘÍČNÁ FLÉTNA
jméno

umístění

MARKÉTA POLÁKOVÁ

2. cena

kategorie
VII.

ze třídy
p. uč. Zdenky Šímové Bubeníčkové

SAXOFON
jméno

umístění

BARBORA VAŇKOVÁ

3. cena

kategorie

ze třídy

VI.

p. uč. Mgr. art. Jiřího Horvátha

kategorie
I.

ze třídy
MgA. Bohdana Šebestíka

Hra na bicí nástroje - Zlín - 7. 4. 2022
jméno
LUKÁŠ MAREK

umístění
1. cena

UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE ZUŠ
Soutěž v sólovém zpěvu - Karolinka - 18. 3. 2022
jméno
NATÁLIE KLECHOVÁ
BARBORA VRUBLOVÁ
HANA STAŇKOVÁ
HELEN KOCPINAR
JIŘÍ KAĎOREK

umístění
1. cena
1. cena
1. cena
1. cena s postupem
1. cena s postupem

kategorie

ze třídy

II.
III.
IV.
VI. a

p. uč. Mgr. Dany Zapletalové

Jiří Kaďorek se stal absolutním vítězem soutěže v sólovém zpěvu.
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Soutěž v komorním zpěvu - Karolinka - 18. 3. 2022

DUETO
DUETO

jméno
NATÁLIE KLECHOVÁ
BARBORA VRUBLOVÁ
VALENTÝNA BUREŠOVÁ
JIŘÍ KAĎOREK

umístění

kategorie

1. cena

ze třídy

I.
p. uč. Mgr. Dany Zapletalové

1. cena s postupem

II.

Dueto Valentýna Burešová a Jiří Kaďorek se stalo absolutním vítězem soutěže v komorním zpěvu.

UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE ZUŠ
Hra na dechové nástroje žesťové - Hulín - 6. 4. 2022
jméno
FILIP MRÁZEK
ŠTĚPÁN KAŇA
JAN SPRUŽINA
PAVEL ROZSYPAL
JIŘÍ NÁŠEL
VOJTĚCH POLÁK
PETR DALZIEL
ONDŘEJ PECHÁČEK
VOJTĚCH MAREK
JAN POLÁŠEK - pozoun
JAN POLÁŠEK - tenor
VALENTÝNA BUREŠOVÁ

umístění
1. cena
1. cena
2. cena
1. cena
2. cena
2. cena
1. cena
1. cena
1. cena
1. cena s postupem
1. cena s postupem
1. cena

kategorie
I.
II.
III.

ze třídy
p. uč. Libora Žabenského
p. uč. Petra Voříška

IV.

p. uč. Libora Žabenského

VI.

p. uč. Petra Voříška

VII.

p. uč. Libora Žabenského

VIII.

p. uč. Rudolfa Berana

VIII.

p. uč. Petra Voříška

Jan Polášek získal Cenu starosty Města Hulína a byl vyhlášen absolutním vítězem ve hře na střední a velké nátrubky.
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UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V ÚSTŘEDNÍM KOLE SOUTĚŽE ZUŠ
Soutěž v sólovém a komorním zpěvu Turnov - 29. 4. – 1. 5. 2022
jméno
JIŘÍ KAĎOREK

DUETO

umístění
1. cena
jméno
VALENTÝNA BUREŠOVÁ
JIŘÍ KAĎOREK

kategorie
VI. a
umístění

ze třídy
p. uč. Mgr. Dany Zapletalové

kategorie

2. cena

II.

ze třídy
p. uč. Mgr. Dany Zapletalové

Hra na dechové nástroje žesťové - Praha - 20. – 21. 5. 2022
jméno
JAN POLÁŠEK - pozoun
JAN POLÁŠEK - tenor

umístění
1. cena
1. cena

kategorie
VIII.
VIII.

ze třídy
p. uč. Rudolfa Berana
p. uč. Petra Voříška

Jan Polášek byl vyhlášen absolutním vítězem ve hře na pozoun i tenor.
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Ze soutěží základních uměleckých škol

14

Naši nejmladší hráči v krajském kole ve hře na žesťové nástroje

Paní učitelka Dana Zapletalová, Valentýna Burešová, Jiří Kaďorek
a paní ředitelka Kamila Poláková před ZUŠ v Turnově

Zpěváci a zpěvačky v okresním kole

Natálie Klechová, Barbora Vrublová, Helen Kocpinar, Hana Staňková
v krajském kole soutěže ve zpěvu

Okresní kolo ve hře na zobcovou flétnu

Okresní kolo ve hře na žesťové nástroje

Paní učitelka Ivana Vítková se sourozenci Vaňkovými v krajském kole
soutěže ve hře na dřevěné dechové nástroje

Barbora Tomášková a Petra Zapletalová se svojí paní učitelkou
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Korepetitorka Martina Mergentalová, Helen Kocpinar, Jiří Kaďorek
a paní učitelka Dana Zapletalová

Lukáš Marek
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Barbora Vaňková s panem učitelem Jiřím Horváthem

Naše klavíristky soutěžily v Kamenici nad Lipou
Dlouhá covidová pauza a absence klavírních soutěží vylákaly dvě naše mladé nadějné klavíristky za první velkou soutěžní
zkušeností až do Jižních Čech. V rodišti hudebního skladatele
Vítězslava Nováka v Kamenici nad Lipou se ve dnech 27. až 29.
května 2022 konal již 11. ročník Mezinárodní klavírní soutěže
Vítězslava Nováka.
V silné konkurenci ostatních soutěžících získala Julie Poláková z klavírní třídy paní učitelky Hany Odstrčilíkové v 1. kategorii
do 13 let 3. cenu a Barbora Vaňková z klavírní třídy MgA. Elišky
Minářové byla v téže kategorii oceněna Čestným uznáním.

Julie Poláková a Barbora Vaňková

Specifikem této soutěže jsou konzultace soutěžících s porotci vždy po vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií. Mladí
pianisté a jejich pedagogové tak mohou individuálně hovořit
s každým z porotců ohledně interpretační analýzy soutěžních
skladeb a probrat soutěžní vystoupení. Soutěží vládla příjemná
atmosféra, skvělá organizace a celá naše hulínská sestava odjížděla domů se spoustou krásných zážitků.

Paní učitelka Eliška Minářová, Barbora Vaňková, Julie Poláková, paní
ředitelka Kamila Poláková a paní učitelka Hana Odstrčilíková

Děkujeme děvčatům za skvělou reprezentaci naší školy,
oběma pedagožkám za svědomitou přípravu a přejeme spoustu
dalších úspěchů.
Kamila Poláková
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Pěvecké sbory zazpívaly nejen pro maminky…
Druhý májový víkend byl pro naše zpěváky velmi pestrý
a přímo nabitý svým programem.
V sobotu 7. května 2022 se v hulínském Městském kulturním centru po dvouleté pauze konal Májový koncert pěveckých
sborů, který má v našem městě již dlouholetou tradici.

Posluchačům se představila hned tři hulínská tělesa - Přípravný pěvecký sbor Zvonečky a Dětský pěvecký sbor Zvonky
ZUŠ Hulín pod vedením sbormistryně Dany Zapletalové a Smíšený pěvecký sbor Smetana Hulín pod vedením sbormistryně
Lenky Poláškové.

DPS Zvonečky
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Vystoupení tří dětských pěveckých sborů v Holešově

Plný sál posluchačů ocenil pestrý a líbivý repertoár a závěr
patřil společnému vystoupení. Potlesk spokojeného publika nebral konce a všichni účinkující si užili velkou radost z vydařeného
koncertu.
Hned další den, v neděli 8. května, odcestovali členové
DPS Zvonky do nedalekého Holešova, kde probíhaly velké oslavy 700. výročí založení města. Na krásném zrekonstruovaném

holešovském zámku všechny čekal koncert pohádkových melodií, na kterém se představily hned tři pěvecké sbory, DPS Moravské děti Holešov, DPS Plamínek 3. ZŠ Holešov a DPS Zvonky
ZUŠ Hulín. Zážitek umocnil velký symfonický orchestr studentů a absolventů Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži,
který řídila vždy temperamentní Lenka Polášková. Jako sólisté
se představili současní a bývalí žáci naší ZUŠ z pěvecké třídy
19

Mgr. Dany Zapletalové – Helen Kocpinar, Adam Polášek, Adriana
Navrátilová, Zuzana Hradilová, Aneta Trněná a Patrik Možíš. Bylo
velkou radostí a potěšením vidět zase všechny společně na
pódiu a sledovat jejich vynikající pěvecké výkony.
Všichni odjížděli domů s krásnými zážitky a příjemným pocitem z dobře odvedené práce.
Kamila Poláková

DPS Zvonky a SPS Smetana
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DPS Zvonky

Skvělé putování….
Po vánočních prázdninách jsme se s kolegou, synem Jardou, který už druhým rokem také pracuje s Dechovým orchestrem Morava, rozhodli připravit projekt Písničky od Šumavy k Tatrám. Toto putování s písněmi jsme měli v hlavách již dávno. Vše
začalo ještě na podzim výběrem a sháněním repertoáru. Mno-

hé skladby musely být přepsány do hratelných úprav. V lednu
pak začal nácvik skladeb v dělených zkouškách, nezahálely ani
zpěvačky Eva a Barbora Furchovy, Valentýna Burešová a zpěvák
Jirka Kaďorek. Tito se systematicky připravovali u své paní učitelky Dany Zapletalové, za což jí touto cestou chci jménem svým
i celého orchestru ještě jednou poděkovat. Po čtvrt roce pilného
zkoušení jsme už měli jasno o repertoáru, nacvičeno však stále ještě nebylo. Vše jsme s orchestrem doladili na společném
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víkendovém soustředění v Roštíně. Po jeho absolvování jsme
v neděli 29. května začali naše hudební putování na Šumavě
a přes Tábor, Prahu, Ostravu, Trenčín, Kúty, Hodonín či Strážnici
jsme se v písničkách vrátili zpět k nám na Hanou. Hosty nám
byli naši přátelé z Dolnej Súče, kteří putovali opačným směrem
ze Slovenska do Čech a nemalou mírou přispěli k fantastické
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atmosféře koncertu, kterou podpořilo skvělé publikum zaplněného sálu MKC Hulín.
Všem členům orchestru děkujeme za skvěle odváděnou
práci během celého školního roku a přejeme hezké a pohodové
prázdniny.
Petr a Jaroslav Voříškovi

Co jsem se v ZUŠ Hulín naučila?
Na zobcovou flétnu hraji od 6 let a dnes je ze mě plnoletá
la poděkovat, jelikož mi velmi ulehčila cestu k hudbě a hraní.
absolventka II. stupně.
Vždy se mnou měla trpělivost a vyšla mi vstříc při výběru sklaJako malou by mě nikdy nenapadlo, že u hudby vydržím
deb. Také bych chtěla poděkovat svým rodičům, kteří mě do
tak dlouho. Ze začátku mě hraní moc nebavilo, ale jakmile se
flétny přihlásili a po celou tu dobu mi umožňovali ve studiu poz pouhých hmatů stávaly skladby, které se mi líbily, nebo ktekračovat. MOCKRÁT VŠEM DĚKUJI
ré jsem již dříve znala, flétna si mě získala. Postupem času se
Veronika Ondruchová, absolventka II. stupně
k sopránové zobcové flétně přidala i altová, která mi dala další
hry na zobcovou flétnu
motivaci nadále pilně cvičit a hrát. Dnes
jsem neskutečně ráda, že jsem u flétny
setrvala a mohla se naučit tolik krásných
a obtížných skladeb, které mi dělají radost
vždy, když si s chutí hraju.
Díky trpělivosti mojí paní učitelky Marcely Zimmermannové jsem mohla společně s dalšími žáky ze ZUŠ několikrát vystupovat na kosteleckém obecním úřadě
a v domově seniorů a tím předávat požitek
a radost z hudby i dalším lidem.
Díky mým pokrokům ve hře začal
ZUŠ navštěvovat i můj bratr a poté sestřenice. Hra na hudební nástroj, zpěv,
nebo umělecká tvorba se tak stala
součástí našich každodenních životů
a já jsem za to velice vděčná.
Velkou výhodou pro mě bylo to, že za
mnou paní učitelka dojížděla každý týden
do Kostelce u Holešova, kde má hulínská
zuška pobočku. Mockrát bych jí tímto chtěVeronika Ondruchová na svém absolventském koncertě
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Velké díky Honzovi Poláškovi!
ZUŠ Hulín má v řadách svých absolventů mnoho vynikajících mladých umělců.
Jedním z nich je i letošní absolvent hry na tenor – patnáctiletý Jan Polášek.
Do naší školy nastoupil již v 5 letech, kdy začal hrát na
klavír a byl členem souborů literárně dramatického oboru.
Postupně rozšířil své studijní obory o hru na tenor
a pozoun.
Jeho umělecké sklony se
začaly projevovat velmi brzy,
v mladším školním věku se
zúčastnil několika klavírních
soutěží s výbornými výsledky.
Velkého talentu využil také
v oblasti divadla. V konkurzu
žáků základních uměleckých
škola byl vybrán pro jednu
z hlavních rolí v divadelním
projektu Základních uměleckých škola zlínského kraje
Malí velcí herci s Městským
divadlem ve Zlíně, kde si získal pro svou přirozenost sympatie všech diváků.
S divadelním souborem
naší školy Lentilky postoupil
v roce 2019 do finále sou24

těže Zlatý oříšek, kde ztvárnil hlavní roli detektiva a byl lídrem
celého představení Housenka.
V témže roce se v rámci tohoto souboru stal také vítězem
celostátního kola soutěže ZUŠ v Litvínově.
Své herecké schopnosti zúročil také ve filmu. Štábem České televize byl vybrán pro natáčení dětského seriálu Kriminálka

5. C, což pro něj bylo velkou zkušeností a poznáním této umělecké oblasti.
Nyní se však Honza věnuje naplno hudbě. Je členem komorních souborů školy a Dechového orchestru Morava, kde je
oporou mladším spolužákům.
Vyniká svým mimořádným talentem, který je rozvíjen cílevědomou prací, pravidelným studiem a pečlivou svědomitou

přípravou ve svém oboru. Věnuje se již téměř profesionálně sólovému vystupování a má za sebou v letošním roce vynikající
umístění.
V dubnu tohoto roku se představil odborné mezinárodní porotě na Mezinárodní soutěži Pro Bohemia v Ostravě, kde získal
1. cenu a titul laureáta soutěže ve hře na tenor a ve hře na
trombon obdržel krásnou 2. cenu.
V soutěži ZUŠ, která byla letos vyhlášena
i pro dechové nástroje
žesťové, vybojoval v krajském kole za oba nástroje
1. ceny a stal se absolutním vítězem velkých
nátrubků ze všech účastníků našeho kraje. V celostátním kole této soutěže,
která se konala ve dnech
19. až 22. května v Praze získal Honza 1. cenu
a titul absolutního vítěze
ve hře na tenor a 1. cenu
a titul absolutního vítěze
ve hře na trombon.
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Své úžasné výsledky završil v neděli 5. června na Mezinárodní soutěži Žestě Brno, kde získal ve hře na trombon 1. cenu.
Za všechny tyto mimořádné výsledky byl Honza Polášek vybrán Radou Zlínského kraje z 62 nominací mezi 12 oceněných
žáků Zlínského kraje a byl mu dne 2. června 2022 v Baťově vile
ve Zlíně slavnostně předán pamětní list a medaile za vynikající
výsledky v mimoškolní činnosti v letošním roce.
V červnu se Honza s naší školou bude loučit, jelikož úspěšně vykonal přijímací zkoušky ke studiu na Konzervatoři Pavla
Josefa Vejvanovského v Kroměříži, kde bude od září pokračovat
na své umělecké cestě ve hře na trombon.
Ráda bych i prostřednictvím Lidušky poděkovala tomuto
mladému muži se srdcem na dlani za jeho skvělou reprezentaci
školy, vynikající výsledky vysoké umělecké kvality a příjemné
společně strávené chvíle.
Velký dík patří také jeho pánům učitelům Petru Voříškovi
a Rudolfu Beranovi za odborné vedení a mamince Lence Poláškové za skvělý klavírní doprovod a rodinné zázemí.
Kamila Poláková
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Dramaťák na tisíc způsobů
Přijde mi to jako včera, když jsme seděli na začátku školního
roku s žáky na seznamovací hodině a s velkou dychtivostí plánovali, co všechno nás tento školní rok čeká. Období to bylo ještě
nejisté, ale každý už měl jasno, co by chtěl v dramaťáku zažít.
Divadlo, tanec či zpěv byla jen špička ledovce úžasných nápadů a přání, které žáci vyslovili. V dramaťáku totiž žádná hranice fantazie neexistuje a vše je uskutečnitelné. A tak se stalo,
že jsme společně cestovali po světě. Vyprávěli různé příběhy,
kterým jsme dávali na jevišti tvar a vdechli život postavám, které
měly nejen svůj jedinečný charakter, ale i minulost a historii.
A když jsme dostali chuť na něco trošku netradičního, tak
jsme naplánovali hodinu, která si pořádně pohrála s našimi chuťovými smysly. Žáci měli na výběr z mnoha ingrediencí, které
postupně po slepu ochutnávali a hádali, co se jim to dostalo na
jazyk. Pak podle toho tvořili divadlo, ve kterém se daná ingredi-

ence promítla. Sranda však nastala, když herci dostali volnou
ruku a mohli si navzájem tvořit neomezený mix chutí a způsobů,
jak svého kamaráda potrápit. Tvarůžky s nutelou totiž nebyla
jediná netradiční kombinace, která se na jevišti objevila.
Než jsme se nadáli, tak se školní rok přehoupl do své druhé
poloviny a byl nejvyšší čas začít plánovat naše společné závěrečné vystoupení. A protože bez práce nejsou koláče, tak jsme
se do toho pustili opravdu na plno. Díky vytrvalosti a úžasné
spolupráci mezi žáky a také velké ochotě ze strany rodičů, jsme
společně vytvořili úžasný špalíček příběhů, které diváka nejen
rozesmějí, ale i nutí k zamyšlení.
Letošní dramaťák byl opravdu na tisíc způsobů a myslím, že
každý z žáků měl příležitost, jak si tento školní rok náležitě užít
přesně podle svých představ a fantazie. A já se budu těšit zase
v září na naše další společné dramaťácké dobrodružství.
Michaela Tobolíková
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Co řekli o literárně dramatickém oboru jeho žáci?
Verča:
Jestli rádi používáte svou fantazii a vymýšlíte různé věci,
pak bude právě pro vás dramaťák ta nejlepší aktivita! Je to tady
fakt super. Nedělá se tam jen divadlo podle scénáře, ale učíte
se taky dobře artikulovat, mluvit, zaplnit prostor na jevišti, spolupracovat s kamarády, improvizovat. Dramaťák mě moc baví
a jestli se rozhodnete tam chodit, přeju vám, ať se vám tam líbí
stejně jako mně.
Karolínka:
Dramaťák je něco, co vás převeze do jiného světa. Ne lodí
nebo letadlem, ale vaším vlastním tělem. Dokážete vytvořit divadelní hru, která udělá diváky šťastnými. Dramaťák je prostě
super zábava!
Honza:
Když se řekne dramaťák, představím si srandu, kamarády
a hodné učitele, kteří jsou fakt šikovní a mají hlavu plnou dobrých nápadů. Naučíš se tam vážně hodně potřebných věcí.
Já tam chodím už šest let a ještě mě to neomrzelo.
Nella:
Dramaťák je skvělý! Určitě ho doporučuju všem! Zkoušíme divadla, učíme se artikulovat, improvizovat. Je to tady super, protože i když nemáte žádné kamarády, určitě si je tady
najdete! Je tady hodně legrace a „suprhodná“ paní učitelka.
Prostě je to nej!
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Kamil:
V dramaťáku tvoříme divadla od různých tvůrců nebo si je
vymýšlíme sami. Naposledy jsme dělali divadla od Boženy Němcové. Moc se to líbilo nám, našim rodičům i naší paní učitelce.
Často je to v dramaťáku fakt srandovní.
Karolína:
Když se řekne dramaťák, vždy se mi vybaví improvizace,
tvorba živých obrazů, hraní divadla. Ale není to všechno. Je to
pro mě také únik od reality, od stresů, je to síť plná kamarádství,
někdy v něm s holkama taky stihneme probrat drby . Často
máme záchvaty smíchu. Zkrátka dramaťák není jen o divadle,
ale taky o kamarádství, srandě a dobré partě.

��

Žáci a studenti paní učitelky Jany Němcové v sále literárně
dramatického oboru třikrát naplnili jeho kapacitu na akci Odpoledne s dramatikou.
Nejmladší soubor Dramaťáček potěšil diváky dramatizací
básně Michala Černíka Vzpomínka na pravěké doby. Soubor
Activáci si zase v autorském divadle nazvaném Evoluce prošel
miliardami let vývoje naší planety a zastavil se až v 21. století.
Moudrá Matka Příroda jim ukázala, že my lidé potřebujeme ke
svému spokojenému životu stále ty stejné věci jako před několika tisíci lety. Soubor Superparta představil publiku svůj projekt Boženka, kdy se děti celý školní rok seznamovaly s životem
a dílem Boženy Němcové. Dvě z jejich pohádek – Kmotr Matěj
a Vajíčko zdramatizovaly. Nejstarší dívčí soubor Tykve pracoval

Vystoupit před sálem plným lidí, to není jen tak! To chce
kuráž a odvahu.
Když je najdete a vyjdete na ona prkna, která znamenají
svět, pak se dějí věci…
Zeptali jsme se našich malých herců:
Jak se cítíš po představení?
Radostně · Uvolněně · Šťastně · Spokojeně · Jako když jsou
Vánoce a přijde Ježíšek · Úžasně · Super · Skvěle, že jsem to
zvládnul a nezapomněl text · Megaspokojeně · Fakt dobře · Oddechnu si · V pohodě · Mám endorfiny v krvi · Šimrá mě v břiše
· Happy jak dva grepy
Hurá, můžeme zase hrát!
Konečně můžeme naživo ukázat (pra)rodičům, kamarádům,
spolužákům, co jsme se v „dramaťáku“ naučili!
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na představení s názvem Ženy, ve kterém vtipně i poučně seznámil diváky nejen s mentálními rozdíly mezi muži a ženami, ale
také se životem čtyř žen, které změnily svět. Toto představení
bylo zároveň absolventským výstupem Sofie Olle a Adély Štěrbové, které jím úspěšně zakončily první stupeň literárně dramatického oboru.
Příští školní rok nás čekají souborové soutěže základních
uměleckých škol. Držte nám palce! Moc se těšíme na vše,
co přijde!
Jana Němcová a její žáci

��

Další rok za námi
Letos jsme konečně mohli vydatně tvořit. Proto kolektiv
žáků neváhal a pro veřejnost v průběhu školního roku uspořádal trojici literárně dramatických večerů, kde předvedl svou
dosavadní práci. Se staršími žáky jsme věnovali pozornost dílu
Jana Skácela, A. P. Čechova či Williama Shakespeara. Skupinka mladších žáků poznala tvorbu Františka Hrubína nebo Jana
Wericha. Naši uměleckou činnost jsme zpestřili dramaťáckou
přespávačkou plnou her. Už teď se těším na zážitky příštího
školního roku!
Patrik Francl

Noc s dramaťákem
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62. ZLÍN FILM FESTIVAL 2022
Melodie starých barokních tanců kvarteta zobcových fléten
se nesly široko daleko, zpěv Valentýny Burešové a Jirky Kaďorka zaujal svou barevností a závěr, který patřil Souboru komorní
a taneční hudby, zase roztančil v rytmu všechny, kteří si nás
přišli poslechnout. A že jich nebylo málo!
Slunečné odpoledne jsme si moc užili a za rok Zlíně - zase
na viděnou!
Kamila Poláková

Máte rádi filmový svět? Láká vás projít se po červeném koberci nebo si vyzkoušet práci moderátora v České televizi?
Tohle všechno a ještě spoustu dalšího můžete každoročně
zažít na Zlínském filmovém festivalu. Ten letošní již nestihnete,
protože se konal na přelomu měsíce května a června, ale na příští se určitě zajeďte podívat. Programová nabídka je tak pestrá,
že si přijde na chuť opravdu každý.
Také žáci naší školy dostali letos příležitost zúčastnit se doprovodného programu festivalového klání a zahrát si v art zóně
spolku ZUŠKA?, ZUŠKA! v parku Komenského. Vystoupení pod
širým nebem je pro všechny velkou zkušeností a má své velké
kouzlo. A co jsme malým i velkým posluchačům nabídli?
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Výtvarné putování do Rožnova pod Radhoštěm
Krásný celodenní výlet tříd výtvarného oboru a jejich paní
učitelek Naučové, Novákové a Horákové se uskutečnil 29. 9.
2021 do Rožnova pod Radhoštěm. Výtvarnou exkurzi do valašského skanzenu jsme zahájili na nádraží v Hulíně, odkud jsme

pokračovali vlakem do Rožnova. V Dřevěném městečku jsme
měli možnost nahlédnout do způsobu bydlení a života v malém
městě v období od poloviny 19. až po první čtvrtinu 20. století.
Když jsme vstupovali do jednotlivých budov a obydlí, zdálo se
nám, jakoby se vrátil čas do
dob našich prababiček a ještě
dál. Zaujal nás rovněž hřbitov
u kostela Sv. Anny, u kterého
jsou pohřbeni významní občané moravského Valašska.
Součástí naší exkurze bylo
kreslení v plenéru. Žáci se
snažili zachytit do svých skicáků nejen krásné dobové domy
rozeseté po krajině, ale i různá zvířata. Ke konci dne, když
jsme se vraceli vlakem zpět,
mohli jsme všichni přemýšlet
o tom, co tradice a lidová architektura pro nás znamenají.
Michala Horáková

Exkurze výtvarného oboru
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Od sítotisku a vaječné tempery až k řezbářství
V průběhu roku k nám do výtvarného oboru zavítali odborníci na různé techniky. Ti nejen žákům představili své dovednosti,
ale především je zasvětili do svých technik práce. Žáci se tak
mohli seznámit např. s technikou sítotisku, během níž si vyzkoušeli tisk na různé materiály jako je textil či papír. Seznámili se též
s možnostmi jednobarevného a vícebarevného sítotisku. Malba
pomocí vaječné tempery byla také příjemným zdokonalením
znalostí a dovedností při práci s barvou. Vaječnou temperou, kterou si žáci sami vytvořili s využitím vajíček a barevných pigmentů, si namalovali svůj portrét. Poslední červnový týden jsme měli
skvělou příležitost poznat, jaká je práce řezbáře. Zavítal k nám
pražský řezbář Jan Merhaut, který se věnuje výrobě dřevěných
hraček. Děti tak viděly, jak je potřeba dřevo opracovat, vyřezat
a barevně dotvořit. Prožili jsme krásný společný projektový den
a rozloučili se s letošním školním rokem.
Michala Horáková

Vaječná tempera
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Ručně malovaná cyklomapa Kroměřížska
Náš výtvarný obor se v letošním roce zapojil do výtvarného projektu ručně
malovaných map kroměřížského kraje a výtvarně ztvárnil pár míst, která v Hulíně
a okolí stojí za navštívení. Můžete se tak pokochat Růžovým parčíkem u MKC, jehož květy zachytila Terezka Kužílková olejovým pastelem, také Záhlinickými rybníky, které Verča Janíková pomocí grafického tabletu převedla na digitální malbu.
Dále skicami relaxační zahrady u městské knihovny, v nichž Pavel Šimek zachytil

Kostel sv. Václava
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Letní kino

hru světel a stínů. U Muzea Fr. Skopalíka v Záhlinicích se Terezka
Stachoňová rozhodla architekturu obohatit zajímavou kombinací
akrylové malby a klasické kresby. Nikča Ivánková zachytila akvarelem jemné valéry stínů kostela sv. Václava a Katka Menšíková

vzdušnou atmosféru letního kina. Postupně tak vznikla krásná
sbírka památek a návštěvy hodných míst, které teď zdobí ručně
malovanou cyklomapu Kroměřížska.
Veronika Nováková

Muzeum Fr. Skopalíka
v Záhlinicích
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Bájné bytosti Křišťálového údolí a Young Glass Symposium
Motto: „Jedině děti ví, co hledají.“ A. S. Exupéry
S mojí páteční skupinou jsme se zapojili do I. ročníku výtvarné soutěže, v níž děti měly za úkol vytvořit návrh na skleněnou
plastiku na téma Bájné bytosti Křišťálového údolí. Ze 42 zúčastněných škol a z nich vzešlých stovek návrhů oslovil odbornou porotu také ten od sester Terezie a Rozárie Pláňavových,
které pomocí nabarvených natrhaných papírů navrhly Fragment

Terezie a Rozárie Pláňavovy
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křídla bájné bytosti. Za
svůj nápad dostaly možnost účastnit se dětského
sympózia (Young Glass
Symposium) konaného ve
dnech 23. až 26. června
v prostorách Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově
a Sklárně Pačinek Glass
Kunratice u Cvikova. Na
sympóziu se aktivně mohly podílet na realizaci svého
návrhu a mluvit do práce
sklářů, kteří jejich vizi předělávali do podoby skleněné
plastiky. Holky tak uviděly
technologii ručního tvarování, foukání, broušení, malování nebo pískování na
vlastní oči.
Realizované práce budou k vidění jednak v tzv.
Křišťálovém údolí při SUPŠS v Kamenickém Šenově a také v Senátu Parlamentu ČR.
Jsem potěšená, že jsme využili příležitost a se třídou se připojili k tak rozsáhlému a krásnému projektu. Padlo na nás štěstí.
Terezka a Rozárka dostaly od poroty 214 bodů, přičemž nad

hranicí 200 bodů se ocitly i Karolína Tomášková, Julie Pšenicová,
Rozálie Čuříková a Barbora Vaňková.
Všem gratuluji!
Daniela Naučová
37

Vernisáž výtvarného oboru
Ve středu 18. května se na chodnících hulínského náměstí objevily barevné stopy, které se z různých směrů splétaly
a klikatily. Všechny směřovaly ke stejnému místu, do galerie informačního centra. Kdo je následoval, na konci cesty se ocitl ob-

38

klopen tvorbou našich mladých výtvarníků. Slavnostní vernisáží
byla zahájena výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Hulín, která
byla veřejnosti otevřená až do poloviny června. Na výstavě byla
k vidění velká škála výtvarných technik plošné i prostorové

tvorby a zajímavé ztvárnění klasických i neklasických námětů.
Vernisáž obohatil hrou na saxofon náš kolega Jiří Horváth. Za
inspirující atmosféry byly předány gratulace našim končícím studentům, kteří úspěšně složili talentové zkoušky a pokračují tak
v umělecké dráze. Jedná se o Nikol Ivánkovou, která byla přijata
na Střední uměleckoprůmyslovou školu do Uherského Hradiště
a o Pavla Šimka, který v příštím roce nastoupí na Střední školu
designu a módy v Prostějově. Ředitelka školy Kamila Poláková
zde také předala pamětní listy absolventům Tereze Brázdilíkové a Ondřeji Ludvíkovi. Vernisáž i celá výstava se velmi zdařily,
což potvrzovaly nejen usměvavé tváře žáků a jejich rodičů, ale
také tváře tří učitelek výtvarného oboru, které pro vás výstavu
připravily.
Veronika Nováková

Vyučující VO, zleva Michala Horáková, Daniela Naučová
a Veronika Nováková

Výstava výtvarného oboru
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Jednou budou profesionálové
Každý rok se někteří žáci rozhodnou, že se chtějí v budoucnu věnovat umění nejen jako zálibě,
ale i profesně a pokusí se vykonat přijímací zkoušky na střední odborné školy. Letošní rok úspěšně
složili přijímací zkoušky tito žáci:
Julie Nedbalová z klavírní třídy paní učitelky Mgr. Evy Kamarádové a Jan Polášek z tenorové
třídy pana učitele Petra Voříška a trombónové třídy Rudolfa Berana byli přijati na Konzervatoř Pavla
Josefa Vejvanovského v Kroměříži. Z výtvarné třídy Mgr. Veroniky Novákové bude Pavel Šimek studovat Střední školu designu a módy v Prostějově a Nikol Ivánková Střední uměleckoprůmyslovou
školu v Uherském Hradišti.
Všem žákům blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů v dalším studiu. Věříme, že si na
naši školu uchovají samé hezké vzpomínky.
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Absolventi 2021/2022
žák
Baligová Estel
Bleša Vojtěch
Brázdilíková Tereza
Burešová Valentýna
Burešová Valentýna
Doležalová Amálie
Doležalová Anna
Gahurová Barbora
Horáček František
Kubiczek Petr
Laňar Dominik
Ludvík Ondřej
Ludvík Ondřej
Maňasová Patricie
Marek Dominik
Nohejl Lukáš
Olle Sofie
Ondruchová Veronika
Pecháček Ondřej
Pecháčková Zuzana
Polášek Adam
Polášek Jan

studijní zaměření
Hra na klavír
Hra na trubku
Výtvarný obor
Hra na housle
Sólový zpěv
Hra na akordeon
Hra na akordeon
Hra na zobcovou flétnu
Hra na trubku
Hra na klavír
Hra na tenor
Výtvarný obor
Hra na trubku
Hra na zobcovou flétnu
Hra na klarinet
Hra na kytaru
Dramatická a literární tvorba
Hra na zobcovou flétnu
Hra na tubu
Hra na akordeon
Sólový zpěv
Hra na tenor

třídní učitel
Mgr. Kamarádová Eva
Žabenský Libor
Mgr. Nováková Veronika
Mgr. Křivánek Václav
Mgr. Zapletalová Dana
Sedláčková Ivona
Sedláčková Ivona
Sedláčková Ivona
Voříšek Petr
MgA. Minářová Eliška
Žabenský Libor
Mgr. Nováková Veronika
Voříšek Petr
Sedláčková Ivona
Polák Petr, dipl. um.
Mgr. Bubeníček Miloslav
Bc. Němcová Jana, DiS.
Zimmermannová Marcela
Žabenský Libor
Sedláčková Ivona
Mgr. Zapletalová Dana
Voříšek Petr
41

žák
Polášková Sofie
Rygálová Hana
Štěrbová Adéla
Štěrbová Adéla
Úlehla Patrik
Vaněk Kryštof
Zapletalová Adriana
Zlámalová Martina
Žourková Lucie
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studijní zaměření
Hra na klavír
Hra na klavír
Hra na klavír
Dramatická a literární tvorba
Hra na bicí nástroje
Hra na příčnou flétnu
Hra na klavír
Hra na elektronické klávesy
Sólový zpěv

třídní učitel
Mgr. Kamarádová Eva
BcA. Čeladníková Klára
Mgr. Kamarádová Eva
Bc. Němcová Jana, DiS.
MgA. Šebestík Bohdan
Šímová Bubeníčková Zdenka
BcA. Čeladníková Klára
Mgr. Juga David, DiS.
Mgr. Zapletalová Dana
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ZAMĚSTNANCI ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Ředitelka školy:
Mgr. Kamila Poláková
Zástupce ředitelky školy:
Petr Voříšek
Učitelé:
Mgr. Miloslav Bubeníček
BcA. Klára Čeladníková
Patrik Francl, Dis.
Mgr. Michala Horáková
Mgr. art. Jiří Horváth
Mgr. David Juga
Mgr. Eva Kamarádová
Mgr. Václav Křivánek
MgA. Martina Mergentalová
BcA. Jaroslav Minář
MgA. Eliška Minářová, Dis.
Mgr. Daniela Naučová
BcA. Zuzana Nemčovičová
Bc. Jana Němcová
Mgr. Veronika Nováková
Hana Odstrčilíková, Dis.
Petr Polák
Mgr. Lenka Polášková
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klavír, přípravná hudební výchova
trubka, tenor, pozoun, dechový orchestr
kytara, souborová hra
klavír
literárně dramatický obor
výtvarný obor
klarinet, saxofon, souborová hra
elektronické klávesy, akordeon, komorní hra
klavír, komorní hra
housle
klavír, korepetice
kytara
klavír, korepetice
výtvarný obor
hudební nauka
literárně dramatický obor
výtvarný obor
klavír, komorní hra, korepetice
klarinet, saxofon, souborová hra
klavír, korepetice

Jan Prokop
Ivona Sedláčková
BcA. Alžběta Symerská
MgA. Bohdan Šebestík
Emilie Šimordová
Zdenka Šímová Bubeníčková
Michaela Tobolíková
Ivana Vítková
Jaroslav Voříšek
Mgr. Dana Zapletalová
Marcela Zimmermannová
Libor Žabenský

kytara, souborová hra
akordeon, zobcová flétna, souborová hra
sólový zpěv, přípravná hudební výchova
bicí nástroje, souborová hra
zobcová flétna, klavír, komorní hra
příčná flétna, zobcová flétna, komorní hra
literárně dramatický obor
zobcová flétna, souborová hra, komorní hra
trubka, tenor, tuba, dechový orchestr
sólový zpěv, komorní zpěv, sborový zpěv
zobcová flétna, housle, souborová hra, hudební nauka
trubka, tenor, pozoun, lesní roh, tuba

Účetní:
Markéta Navrátilová
Školnice, uklízečka:
Jana Šebíková, Monika Spružinová – mateřská dovolená
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Z natáčení pořadu Vánoce, Vánoce přicházejí
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Z absolventských koncertů
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Z koncertů naší školy
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Vánoční koncert DPS Zvonky v kostele sv. Václava v Hulíně

DPS Zvonečky na koncertě pro MŠ

Z žákovského koncertu

Z třídní besídky paní učitelky Zdenky Šímové Bubeníčkové

ZUŠ OPEN
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Základní umělecká škola Hulín
tel.: 573 350 605
e-mail: reditelka@zushulin.cz
www.zushulin.cz
Tisk: TYPOservis Holešov
Náklad: 300 kusů
Návrh obálky: Michala Horáková

