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Milí rodiče a přátelé školy! 

S blížícím se koncem kalendářního roku                                                        

přicházíme s prvním číslem našeho občasníku,                                                                   

který by Vás měl informovat o dění v ZUŠ Zdounky.  

Rok 2007 byl pro naši školu rokem změn, ať už ve vedení školy, tak i v 

pedagogickém sboru, ale také rokem úspěchů v soutěžích, které jsou dá se říci 

historické. I při jednání s Obecním úřadem ve Zdounkách, či s Městským úřadem v 

Koryčanech jsme našli společnou řeč při ivesticích do oprav budov, ve kterých naše 

škola sídlí. A tak již v brzké době budete moci přijít do zdounecké “Zušky” po novém 

schodišti a na pracovišti v Koryčanech již teď můžete v celé budově obdivovat nová 

plastová okna. Za všechny tyto finančně náročné opravy děkujeme a věříme, že i 

nadále budeme úspěšně spolupracovat i v dalších letech. 

Co nás čeká v roce příštím? Podnikli jsme kroky k navýšení kapacity ze 

současných 160 na 190 žáků a zřizovatel nám tuto zásadní změnu od září 2008 

umožnil. Tímto můžeme znovuotevřít výuku výtvarného oboru na pracovišti v 

Koryčanech, o kterou je velký zájem. Hned v úvodu roku nás čekají  soutěžní klání ve 

hře na klavír, kytaru, housle a akordeon. A právě okresní kolo soutěže ve hře na 

akordeon bude naše škola pořádat 28. února 2008 v hudebním sále školy. Věřím, že        

i letošní rok přinese nějaký ten soutěžní úspěch a naše škola, která je nejmenší v 

okrese, získá další prestiž a uznání.  

Celé základní umělecké školství nyní prochází etapou ověřování  již  

zpracovaného Rámcového vzdělávacího programu. Podle tohoto dokumentu 

budeme poté pracovat na Školním vzdělávacím programu, který umožní každou 

školu profilovat a lépe disponovat s jednotlivými hodinami výuky.  Práce to nebude 

nijak jednoduchá, ale máme velkou možnost si dobře promyslet a připravit další 

koncepci školy a udat směr, kterým by se měla ubírat.  

Chtěl bych tímto vyzvat i vás, abyste se nebáli říci svůj názor na výuku svých 

dětí v naší škole a přišli i s kritikou anebo nápadem, jak můžeme svou práci zlepšit. 

Závěrem bych vám chtěl popřát krásné a pokojné vánoční svátky, úspěšný 

vstup do  roku 2008, a v něm hodně zdraví, štěstí a lásky. 

                                Miroslav Nauč, ředitel školy 
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snadno proniká 
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Kouzelná 

hudba paměť 
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T.  BEECHAM 
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Úspěšný rok Dechového orchestru ZUŠ 
   

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

Naše škola se 
poprvé v historii stala 
v prvních měsících roku 
2007 organizátorem 
okresního i krajského 
kola Národní soutěže 
ZUŠ ve hře dechových 
orchestrů a hostila 
soubory z Kroměříže, 
Hulína a Valašských 
Klobouk. 

Pod vedením 
dirigenta Miroslava 
Nauče se podařilo 
školnímu orchestru po 
úspěšném okresním i 
krajském kole získat 
1.místo a titul Absolut-
ního vítěze v kole celo-
státním, které se konalo 
na přelomu dubna a
května 2007 v Litvínově!  

Obsazení 
vítězného orchestru: 

-trubky: P. Mikel                               
 Z. Náplava                                       
 J. Foltýn*                                   
 T. Samsounek* 

-tenory: O. Liška                                      
  L. Ludík                                           
  D. Šušlík 

-klarinety:  P. Jančík                               
      J. Rybák                                       
      R. Foltýn                                 

-doprovody: A. Bárek                                      
          T. Trojan                                   
     A. Náplavová                                                      
     M. Vlček                                                                                
     Z. Plachý                                                                  
     V. Zajíček                                   

-tuba: M. Liška    

-bicí:   V. Plachý 

 *Jelikož se sou-
těže nesměli zúčastnit 
studenti konzervatoří, 
tedy v našem případě 
trumpetisté Jiří Hradečný 
a  Vojtěch Ludík, 

zastoupili je naši  hosté a 
kamarádi Jiří Foltýn a 
Tomáš Samsounek, 
kterým patří ještě jednou 
velké poděkování. 
Skvěle doplnili sekci 
trumpet a tím pádem 
přispěli jak k samotnému 
vítězství, tak navíc 
k ceně za mimořádný 
výkon již zmíněné sekce. 

 Stejné ocenění 
si zaslouženě přivezl i 
bubeník Vojtěch Plachý, 
který opravdu předvedl 
nadstandardní výkon, a 
to již v  průběhu kol 
předešlých – okresním i 
krajském. 

 

 

 

 

 

 

V měsíci květnu 
proběhl ve Sportovní 
hale ve Zdounkách 
jubilejní 10. ročník 
FESTIVALU mládežnic-
kých dechových 
orchestrů. Pozvání ten-
tokrát přijaly dechové 
orchestry Morava ZUŠ 
Hulín,  Dechovka mla-
dých Protivanov, De-
chový orchestr ZUŠ 
Velké Bílovice a folklórní 
soubor MALÁ RUSAVA 
z Bystřice pod Hostýnem. 

Další ročník, v pořadí již 
jedenáctý, se uskuteční 
v neděli 18.května 2008.  

Jste srdečně zváni… 

 

Měsíc červen pak byl 

ve znamení pravidelné 

festivalové účasti v  Hulíně 

a v  Mutěnicích, na 

začátku prázdnin pak opět 

doma  –  ve Zdounkách.   

Po zaslouženém 

oddechnutí se soubor dal 

s příchodem nového 

školního roku opět do 

práce, i když ho opustilo 

několik starších a za-

neprázdněných členů.  

V pozměněném 

složení ale stihli i 

přesto připravit              

program na vy-

stoupení ve Vel-

kých Bílovicích a 

nový repertoár na 

tradiční vánoční 

koncerty… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stalo se... 
 

� 

Po třech letech opět učitelé 
se svými žáky a jejich rodiči 
připravili tentokrát již 11. 
ročník hudebně zábavného 
pořadu HRAJE CELÁ 
RODINA. V neděli 22. dubna 
přilákal plakát do Kulturního 
domu několik skalních 
příznivců a především 
daších členů vystupujících 
rodin. Mezi ostřílenými 
rodinami, jako byli 
Prachařovi, Šprtovi, 
Trojanovi, Drkulovi, Žabenští, 
sestry Poulovy, maminky se 
svými  dcerami -Burianovy a 
Sakařovy, se výborně 
prezentovali i nováčci-
Cherynovi, Skácelovi a 
sourozenci Rybákovi. 

� 
Od 1. července 2007 byl 
jmenován do funkce 
ředitele školy pan 
Miroslav Nauč, statutární 
zástupkyní se stala paní 
Ludmila Svačinová. Spolu 
s částečně obměněným 
kolektivem slavnostně 
zahájili se svými žáky 
nový školní rok v pondělí   
3. září 2007. 
 
 
           

“Hudba je 

nejlepší způsob, 

jak strávit          

volný čas....” 
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Personální obsazení 07/08 
  

 

SDRUŽENÍ PŘÁTEL ZUŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

   Další barevný rok výtvarného oboru ZUŠ Zdounky  
    

 

        Ani žáci výtvarného 
oboru naší školy v 
uplynulém roce nezaháleli. 
Hned na jeho počátku si 
stanovili v čele s p. uč. D. 
Naučovou několik téma-
tických okruhů, kterými se 
chtěli zabývat. Byly to 
především lidové tradice a 
zvyky, práce v plenéru, 
keramika a  prostorová 

výzdoba. V rámci prvního 
vytyčeného bodu se přidali 
k oslavám masopustu –
vyrobili si klobouky, masky a 
zařadili se ke zdouneckému 
Sboru dobrovolných hasičů 
do průvodu při „Vodění 
medvěda“. V prvních 
jarních měsících pilně 
připravovali výzdobu a 
výstavu svých prací na akci 

„Slet čarodějnic“, čímž 
přispěli pořádající místní 
knihovně svojí nápaditostí a 
kreativitou. Součástí výstavy 
ve vestibulu Kulturního 
domu se staly rovněž 
absolventské práce jediné 
letošní absolventky tohoto 
oboru – Ivy Ludíkové. 
Odměnou za celoroční 

tvůrčí práci byl všem žákům 

výlet na hrad Pernštejn, kde 
si kromě krásných zážitků  z 
prohlídky hradu  odvezli i 
své vlastně zhotovené 
výtvarné práce, které 
vznikly v  areálu během 
celého dne. Na zábavu 
zbylo ale také času dost... 

 

 

 

 

Jak již mnozí vědí, není to jen odchod p. Jany 
Žabenské do důchodu, který by byl jedinou personální 
změnou v tomto školním roce. Tím, že byl ředitelem 
jmenován M. Nauč, musela být většina  jeho žáků 
rozdělena mezi ostatní pedagogy. Proto na naší škole 
od září vyučují noví externí učitelé, o nichž se zde 
dočtete (na jiném místě – viz ROZHOVOR S…). Další 
změny se týkají vyučující výtvarného oboru, nového 
učitele na naší pobočce v Koryčanech a naší 
uklizečky… Tady to máte přehledně černé na bílém:  
  

PP EE DD AA GGOOGGOO VV ÉÉ   HH UU DD EE BB NN ÍÍ HH OO   OO BB OO RR UU ::   
 

o Marie Drkulová   - klavír, PHV, HN 
 

o Ludmila Svačinová  -zástupce statut. orgánu- 
                            - housle, klavír, HN               

 

o Šárka Šrámková - akordeon,                          
                      el. klávesové nástroje, zobc. flétna  
 

o Daria Rosová        -kytara, zobc. flétna 
 
 

o Miroslav Nauč -ředitel školy-  dechové nástroje 
 

o Jiří Jablunka - dechové a kláves.  nástroje, HN                                            
o MgA. Norbert Svačina   -Koryčany- 
                   - dechové a klávesové nástroje, HN 
 

o Jiří Horváth   - dechové nástroje dřevěné 
 

o Jiří Hradečný - trubka, zobcová flétna 
 
PP EE DD AA GG OOGG   VV ÝÝ TT VV AA RR NN ÉÉ HH OO   OO BB OO RR UU ::   

  

o Mgr. Kamila Hrazdilová 
   /nyní zastupující Jarmila Svobodová/ 
 
            SS PP RR ÁÁ VV NN ÍÍ   ZZ AA MM ĚĚ SS TT NN AA NN CC II ::     
 

účetní: Milena Pokorná 
uklizečka: Helena Horáková 
 

Při naší škole již řadu let pracuje Sdružení                  
přátel ZUŠ Zdounky (dále jen SP ZUŠ),  
které se  sešlo hned na počátku                                         
tohoto školního roku a začalo                                                     
pracovat na novelizaci stanov                                                      
sdružení.  Ty byly nakonec schváleny valnou hromadou 
SP ZUŠ, která se konala za účasti 28 rodičů a přátel žáků 
naší školy dne 24. října 2007. Zde byl taktéž jednohlasně 
schválen nový výbor ve složení:  
 

p. Michaela Skácelová  -  předseda SP ZUŠ  
 Ing. Poulová  - pokladník SP ZUŠ  
p. Valachová  - člen SP a revizní komise 
p. Pospíšilová  - člen SP a člen revizní komise 
p. Střalková  - člen 
 

Výbor SP ZUŠ zpracoval na své schůzi zprávu o 
hospodaření za uplynulý školní rok a za období 
červenec-říjen 2007. Dále navrhl  příspěvek (dar od 
rodičů) na školní rok 2007/2008 ve výši 200,- Kč, který 
jednohlasně valná hromada schválila. 

Členové výboru pověřili ředitele školy k sepsání 
žádosti o příspěvek na činnost od OÚ Zdounky ve výši 
35.000,- Kč.  Z příspěvku bude financován 11. ročník 
festivalu dechových hudeb v květnu 2008 a 
zabezpečení okresního kola soutěže akordeonů, kterou 
bude  škola pořádat v únoru roku 2008. 

____________________________________ 
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                              MALÉ OHLÉDNUTÍ 
   

 
   

 

      ve zkratce  

  
 
 
 
 
 
 
 
 Jak jistě již 
všichni vědí, letošní 
školní rok začal na ZUŠ 
Zdounky pod novým 
vedením. Na místo 
ředitele byl od 1. 
července jmenován 
Miroslav Nauč a stávající 
ředitelka Jana Žabenská
odešla na zasloužený 
odpočinek. Právě její 
osobnosti bychom chtěli 
věnovat tento článek. 

Jako čerstvá 
absolventka kroměřížské 
konzervatoře, kde 
studovala hru na klavír 
ve třídě prof. Vladimíra 
Bílka, nastoupila na LŠU 
Zdounky (tehdy 
pobočku kroměřížské 
LŠU) ve školním roce 
1969/1970. Čekal ji 
nelehký úkol, neboť 
klavírní oddělení 
procházelo proble-
matickým obdobím, 
způsobeným častým 
střídáním učitelů. Navíc 
měla doma malé dítě a 
toto všechno zvládat se 
jí podařilo díky zázemí, 
které jí vytvořili tehdejší 
učitelé B. Růžička a Š. 
Nesvadba. 

Úroveň pobočky 
vzrůstala zvláště po 
příchodu J. Prokopa. Po 
významných úspěších 
ve všech odděleních se 
v roce 1974 škola 
osamostatnila a stala se 
nepostradatelnou při 
organizování kulturních 
akcí ve Zdounkách          
i širokém okolí. 

foto s
                náměstkem 

  hejtmana
Zlínského kraje–
Mgr. Josefem 

Slovákem

 
 

 
Od školního roku 

1979/1980, po odchodu 
J.Prokopa do Kroměříže, 
byla J. Žabenská  
pověřena vedením školy 
a o rok později 
jmenována ředitelkou. 
Svého úkolu se ujala 
s pečlivostí sobě vlastní. 
Podařilo se jí vytvořit 
semknutý kolektiv a 
úroveň školy nadále 
stoupala, přestože se 
vyučovalo v  provi-
zorních prostorách 
domu paní Vávrové, 
které potřebám školy 
naprosto neposta-
čovaly. 

Její zásluhou se 
podařilo zajistit pro 
výuku budovu bývalé 
MŠ, která musela projít 
výraznou rekonstrukcí. 
Když se v září roku 1984 
slavnostně otevírala 
nová škola , bylo to pro 
ni to nejlepší zadosti-
učinění za všechny 
hodiny odpracované 
zdarma nejen kolek-
tivem učitelů, ale také 
celé řady obětavých 
rodičů. Všichni dohro-
mady tvořili tehdy jednu 
velkou rodinu a LŠU se 
svým okolím patřila 
k nejhezčím koutkům 
v obci. Škola si svou 
aktivní činností získala 
pevnou kulturní pozici. 
Dodnes se pravidelně 
opakuje hudebně-
zábavný pořad  „Hraje 
celá rodina“,  

 

žáci reprezentují při 
celostátních soutěžích s 
 výbornými výsledky, 
pravidelně se opakují 
vánoční, absolventské 
koncerty  a další vy-
stoupení. 

 
S  J. Žabenskou 

jste se mohli setkat                  
i mimo školu. Po celou 
dobu svého působení ve 
Zdounkách spolu-
pracovala se Sborem 
pro občanské záležitosti 
při svatbách, vítání 
občánků, atd. 

Po 38 letech 
svého působení ve 
Zdounkách odešla na 
zasloužený odpočinek. 
Zanechala za sebou 
roky odpovědné tvůrčí 
práce, celou řadu 
absolventů, z nichž 
mnozí jsou profe-
sionálními hudebníky            
a těm ostatním vtiskla 
lásku k hudbě, která 
život člověka v mnohém 
obohacuje. Byla pro své 
okolí příkladem člověka 
obětavého, přátelského, 
bezkonfliktního, který ze 
všech sil jde za svým 
cílem. 

 
My jí dnes 

chceme poděkovat za 
vše,  co pro ZUŠku 

vykonala, za příklad, 
který nám dala a slíbit, 
že se budeme snažit co 

nejlépe pokračovat 
v jejím započatém díle. 

  

                  za celý kolektiv                                                                                                                 

         Ludmila SVAČINOVÁ 

 

•1. srpna 1974 vznikla 
Lidová škola umění ve 

Zdounkách a jejím 
ředitelem byl 

jmenován Jaroslav 
Prokop. Do té doby 

byla škola pobočkou 
LŠU Kroměříž, a to od 

roku 1964.

•3. září 1984 byla 
slavnostně otevřena 
nová budova LŠU po 
rekonstrukci bývalé 
mateřské školy. Tam 
sídlí škola dodnes.

•Po dlouhých 
diskuzích byla 

vytvořena nová 
struktura základního 

školství, podle níž 
vstoupily lidové školy 

umění do nového 
školního roku 

1990/1991 s novým 
názvem: „Základní 
umělecká škola.“

•Roku 1996 byla škola          
převedena do právní 

subjektivity.

více na
http://zuszdounky.starport.cz
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ROZHOVOR S... p. uč. Jiřím Hradečným 
   

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

Jednou z  no-
vých tváří peda-
gogického sboru naší 
školy je její absolvent, 
v současné době 
posluchač 6. ročníku 
kroměřížské konzerva-
toře a trumpetista 
dechové hudby Zdou-
nečanka – Jiří 
Hradečný.  
 

Narodil se               
3. října1986 v Kroměříži         
a od té doby bydlí              
ve Zdounkách, kde 
navštěvoval postupně 
všechny školy -  jak 
mateřskou, tak 
základní  i základní 
uměleckou. Právě zde 
začal hrát nejprve na 
flétnu a poté na trubku 
a jako absolvent p. uč. 
Miroslava Nauče byl 
po úspěšných 
přijímacích zkouškách 
přijat do 1. ročníku 
Konzervatoře P. J. 
Vejvanovského, kde již 
šestým rokem studuje 
obor hra na trubku u 
MgA. Vladimíra Češka. 
 
 
         M O J E   N E J … 
  
� barva: zelená 
 

� zvíře:  andulka 
 

� jídlo: steak + něco 
k tomu 

 

� hudba: klasika při 
odpočinku, jazz při 
práci, dechovku 
hraji téměř pořád 

 

� hudební interpreti:
Bill Chase, Winton 
Marsalis 

 

� skladatel:  
       John Williams 
 

• Jak vzpomínáš 
na své studium 
na zdejší ZUŠ? 

 
“Velice kladně. Hlavně 
jsem si zamiloval 
dechový orchestr, ve 
kterém vypomáhám 
dodnes. Zažil jsem s ním 
mnoho koncertů a 
soustředění, na která 
budu ještě dlouho 
vzpomínat. Zároveň 
doufám, že tato 
soustředění budou i 
nadále pokračovat, 
stejně jako úspěchy 
orchestru.” 

 
 

• A jak se cítíš po 
třech měsících 
v opačné úloze 
tamtéž – jako 
začínající 
učitel?  

 
“Zpočátku jsem se 
trochu obával, ale asi 
po měsíci jsem poznal, 
že mé obavy jsou 
zbytečné. Na učení 
mých „kamarádů“ jsem 
si zvykl a je mezi námi 
přátelská atmosféra. 
Učitele ZUŠ znám také 
dlouho, takže se zde 
cítím dobře i přes 
drobné věkové rozdíly… 

 
 

• Jsi spokojen se 
svými žáky? Jak 
vnímáš součas-
ný postoj dětí a 
mládeže k hud-
bě a ke studiu 
umění vůbec?  

 
“S většinou žáků jsem 
spokojen a jsem rád, 
když vidím, že projevují 
zájem. Jsou ale i takoví, 
kteří se o hudbu a svůj  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nástroj vůbec neza-
jímají… V současné 
době mladí lidé 
poslouchají zvuky, co 
mají s hudbou velmi 
málo společného. Na 
některé z nich ale přece 
jen působí starší 
generace a tak se stále 
udržují i klasické hudební 
styly. Konzervatoře jsou 
toho důkazem.” 

 
 

• V letošním škol-
ním roce budeš 
absolvovat kon-
zervatoř, co
pak? Jaké jsou 
Tvé další plány 
do budoucna, 
čím by ses chtěl 
zabývat?  

 
“Tohle se rozhodne až 

po přijímacích 

zkouškách na vysoké 

školy. Rád bych ale 

pokračoval ve studiu na 

některé z hudebních 

akademií a poté udělal 

konkurz do nějakého 

orchestru. Ale to je ještě 

ve hvězdách…” 

Zprávičky 
�  Dalším z žáků ZUŠ, 
který chce pokračovat 
se studiem hudby na 
střední umělecké škole -
konzervatoři - je 
klarinetista Jiří Rybák z 
Těšánek. Od letošního 
školního roku ho učí p. 
uč. Jiří Horváth, který ho 
zároveň připravuje na 
lednové přijímací 
talentové zkoušky na 
Konzervatoř P. J. 
Vejvanovského v Kro-
měříži. Věříme, že se jeho 
píle zúročí a přejeme 
mnoho zdaru! 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  V druhém pololetí 
tohoto školního roku 
bude naše škola  hostit 
akordeonisty z celého 
okresu Kroměříž – stane 
se totiž organizátorem 
okresního kola Národní 
soutěže ZUŠ právě ve hře 
na akordeon. A tak 28. 
únor 2008 bude patřit 
soutěžnímu klání, ve 
kterém máme díky našim 
mladým reprezentant-
kám pod vedením p. uč. 
Šárky Šrámkové také 
šanci uspět! Kromě 
tohoto oboru je soutěž 
vypsána také pro klavír 
(okresní kolo v Kroměříži), 
kde  své výkony prověří 
několik žáků ze třídy p. 
uč. Marie Drkulové. Vše 
závisí na úspěšnosti v 
kolech školních, která by 
těmto měla předcházet. 
O jejich výsledcích Vás 
budeme informovat                
i prostřednictvím našich 
webových stránek... 
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Připravujeme... 
   

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

� LEDEN 2008 

� Školní kolo soutěže ZUŠ                        
ve hře na  klavír a akordeon 

(23.1.2008, sál ZUŠ) 

� ÚNOR 2008 

� Školní kolo soutěže ZUŠ                           
ve hře na kytaru a housle                      

(14.2.2008, sál ZUŠ) 

� Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na 
akordeon (28.2.2008, sál ZUŠ) 

� DUBEN 2008 

� Absolventské koncerty žáků ZUŠ 

� KVĚTEN 2008 

� Festival mládežnických dechových 

orchestrů                                               

(18.5.2008, Sportovní hala Zdounky) 
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…Rolničky zvoní na bí lém koni,                 

přicházejí  opět Vánoce,                                  

cukroví voní lépe než loni,                           

svátky jsou zde zas po roce…  

 

Krásné prožití  vánočních svátků  

a vše dobré v novém roce 2008  

Vám přejí pedagogové  

a  další zaměstnanci školy! 


