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Milí žáci, vážení rodiče,
blíží se konec kalendářního roku a my v tomto adventním čase přicházíme
s dalším číslem našeho občasníku. Chceme se s vámi podělit o novinky v naší
ZUŠce a informovat vás o připravovaných akcích v roce příštím.
Po celý rok se v naší škole pravidelně muzicírovalo a malovalo. Výsledky
práce našich žáků jste mohli zhlédnout na řadě koncertů, besídek či výstav. Ti
nejlepší se zapojili do soutěží, kde opět získali pěkná umístění a vzorně naši
školu reprezentovali. Po třech letech jsme společně s vámi připravili hudebnězábavný pořad „Hraje celá rodina“. Proběhl další ročník Festivalu
mládežnických dechových hudeb a spousta dalších zajímavých akcí.
A jaký byl rok 2013 z pohledu ředitele? Tak především jsme začali vyučovat
podle vlastního Školního vzdělávacího programu, na kterém jsme několik let
usilovně pracovali. Zlínský kraj, jako zřizovatel školy, vyhlásil konkurz na místo
ředitele ZUŠ Zdounky. Do tohoto konkurzu jsem se přihlásil a byl jsem do
funkce opětovně jmenován. V měsíci květnu započala rekonstrukce obvodového
pláště budovy. Zde patří velké poděkování obecnímu zastupitelstvu v čele se
starostou ing. Martinem Drkulou, které celou akci podpořilo. Akce byla zčásti
financována z dotačního titulu a dofinancována z obecního rozpočtu.
V hektickém závěru školního roku nás ještě navštívila Česká školní inspekce.
V jejich hodnocení jsme obstáli na jedničku. Zkrátka ani z pohledu ředitele
jsme se nijak nenudili…
Co nás čeká v roce příštím? V roce 2014 budeme slavit a důvodů je hned
několik. Podívejme se do historie… V roce 1964 byl tehdejší hudební kurz ve
Zdounkách zestátněn a přičleněn k LŠU Kroměříž. V roce 1974 vznikla
samostatná LŠU Zdounky. V roce 1984 byla po rekonstrukci otevřena nová
budova, kde naše škola sídlí a doposud. Na všech akcích si budeme tyto
historické okamžiky připomínat.
Závěrem bych vám rád jménem celého kolektivu popřál klidné prožití
vánočních svátků a v roce 2014 především pevné zdraví, štěstí a pohodu.
Budeme se těšit na setkání s vámi.
Miroslav Nauč, ředitel školy

„Hudba účinkuje
na celou lidskou
podstatu tak mocně,
že jí jak tělo, tak
duch se vzdělá.“

Jakub
Jan
Ryba
Další vánoční koncerty a vystoupení uvádíme na poslední straně v Kalendáriu!
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OKÉNKO DO SBOROVNY

Pavel Skopal

V průběhu 1. pololetí minulého školního roku došlo k dočasné změně vyučujícího
oboru hra na trubku, kdy k nám do ZUŠ nastoupil mladý pan učitel Pavel Skopal.
Převzal sedm žáků p. uč. J. Hradečného a doposud se jim věnuje. Každý pátek
kromě trumpetistů vyučuje i hru na zobcovou flétnu. Pochvaluje si výborné zázemí,
atmosféra zde podle něj přímo vybízí k tvůrčí práci. Se žáky se mu pracuje dobře
a vždy se na ně těší. Někdy žáci umí, někdy ne - ale jak sám dodává, taky nebýval
jiný... A co na sebe tedy prozradil?
 NAROZENÍ, BYDLIŠTĚ, RODINA
* 18. srpna 1991 v Uherském Hradišti, žije ve Zlíně, má dvě sestry a je zadaný .
Z hudební rodiny: tatínek Pavel rovněž trumpetista (člen Filharmonie B. Martinů Zlín
a pedagog kroměřížské konzervatoře), maminka flétnistka – učitelka ZUŠ Zlín.
 STUDIUM
Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži, obor hra na trubku;
JAMU Brno (v současnosti posluchač 1. ročníku)
 ZAMĚSTNÁNÍ A HUDEBNÍ AKTIVITY
Od roku 2012 členem Moravské filharmonie Olomouc a orchestru Slováckého divadla
v Uherském Hradišti; v ZUŠ Zdounky vyučuje přesně 1 rok (od listopadu 2012). Dále působí v dechovém
orchestru Zdounečanka (od r. 2008) a věnuje se také komorní hudbě - Moravia Brass Band.
 BUDOUCNOST?
Chtěl by dokončit vysokou školu, stále získávat nové zkušenosti v oblasti hudby, zejména trubky, a živit se jako
profesionální hudebník. Co se týká zahraničního angažmá, pokud by někdy mělo být, tak by se mu líbila Francie.
Samozřejmě by se rád i nadále věnoval sólové dráze.
 ZÁLIBY: Zajímá se o auta, rád sportuje (florbal, tenis, kolo)
3 x NEJ: oblíbené jídlo: pořádný kus masa
oblíbené pití: každé dobré pití, má rád kakao a pivem samozřejmě nepohrdne 
oblíbená hudba: vyhraněný žánr hudby nemá, rád si poslechne i současnou moderní hudbu; co se
interpretů týče, vzorů na trubku je spousta – samozřejmě jednoho z nich má ve svém otci a za ty nejproslulejší by
uvedl třeba Francouze Maurice Andrého.

Mgr. David Juga

Děkujeme oběma kolegům za poskytnuté informace a přejeme,
ať se jim u nás i nadále daří!
Jiří Jablunka

Na sklonku letošního října rozšířil náš pedagogický sbor nový kolega David Juga,
který převzal po dobu mateřské a rodičovské dovolené p. uč. Šárky Jablunkové všechny
její žáky. V učebně číslo 5 se už pomalu zabydlel, zvyká si na klávesáky i akordeonisty
(samozřejmě i oni na něj) a my jsme ho stihli už i trošku vyzpovídat…
 NAROZENÍ, BYDLIŠTĚ
* 16. dubna 1982 v Jeseníku, žije v Hulíně a rodinu má i v Koryčanech
 STUDIUM
Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži, obor hra na akordeon;
FF Univerzity Palackého Olomouc, obor Dějiny výtvarného umění
 ZAMĚSTNÁNÍ
Již během studia začal pedagogickou praxi v ZUŠ Hulín, kde doposud vyučuje hru na
elektronické klávesy a akordeon. Na stejném pracovišti působí i jeho přítelkyně Hana
Odstrčilíková, tamní učitelka hry na klavír .
 ZÁJMY A ZAJÍMAVOSTI
Své práci věnuje spoustu volného času (studium technických záležitostí, vývoj a ovládání funkcí elektronických
nástrojů, aranžmá skladeb – pan učitel se přímo vyžívá, takže žáci – těšte se!). Kromě toho rád sportuje – mezi
oblíbené aktivity řadí turistiku, cyklistiku a plavání. A dodává, že třeba na lyžích nikdy nestál!
!!! Do kina nechodí a doma nemá televizi, počítač ano (ale Facebook by nejraději zrušil!). 
3 x NEJ: oblíbené jídlo: výborná čokoláda (minimálně 70 %)
oblíbené pití: čaj
oblíbená hudba: skladatelé vážné hudby A. Dvořák a I. Stravinskij, Queen, Dream Theatre
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OBRAZEM - 2012/2013

Ani jsme se nenadáli
a byl tu advent a s ním
vánoční koncerty ve
Zdounkách i v Koryčanech, ve školách i kostelech, v domovech pro
seniory nebo zdravotně
postižené osoby a v neposlední řadě i v nově
zrekonstruovaném Domě
kultury Zdounky. Tam
sice hořelo a dýmilo i
mimo hudební pohádku Čertoviny, ale to
už raději vzpomínat
Klarinetové
ani víc nebudeme…
kvarteto se sladilo
do stejných
doplňků a hned
z něj byl „ortéza
kvartet“ 

Důležitou
proměnou
roku 2013 byl
nový „kabát“
školy

Největší akce
2. pololetí –
13. ročník
HRAJE CELÁ
RODINA

Výchovný koncert pro MŠ „V lese, jó v lese“
Absolventi
2013
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KALENDÁRIUM

VÁNOČNÍ KONCERT Mpv KORYČANY
pondělí 9. prosince 2013, 1600 hodin,
kostel sv. Vavřince Koryčany

VÁNOČNÍ KONCERT
pátek 13. prosince 2013, 1700 hodin,
DK Zdounky

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ PRO SENIORY
pondělí 16. prosince 2013, 1500 hodin,
DK Zdounky

VÁNOČNÍ VÝCHOVNÉ KONCERTY
út 17. prosince 2013, 1000, DK Zdounky

VÁNOČNÍ BESÍDKA ŽÁKŮ
úterý 17. prosince 2013, 1600, sál ZUŠ

V loňském školním roce 2012/2013 se konaly soutěže ve
hře na elektronické klávesové nástroje a akordeon.
Naši žáci se pečlivě připravovali pod vedením
p. uč. Šárky Jablunkové (Šrámkové) a uspěli
na výbornou i v krajském měřítku...

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ
ve hře na el. klávesové nástroje
SZUŠ D-MUSIC Kroměříž, 12. února 2013
1. místo s postupem - Michaela PRAŽÁKOVÁ, Lukáš KOPL,
Filip PRCHAL, Vojtěch ZAPLETAL


VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ V DOMOVECH
čt 19. prosince 2013, DZP Zborovice 900,
DpS Vážany 1030, CHDPS Cetechovice 1430

Vánoční prázdniny žáků
21. prosince 2013 – 5. ledna 2014
(nástup do školy v pondělí 6. ledna 2014)

NOVOROČNÍ KONCERT
neděle 12. ledna 2014, 1400 hodin,
OÚ Troubky-Zdislavice

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ
ve hře na el. klávesové nástroje
SZUŠ D-MUSIC Kroměříž, 12. března 2013
1. místo – Filip PRCHAL, Lukáš KOPL
2. místo – Michaela PRAŽÁKOVÁ, Vojtěch ZAPLETAL

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ
ve hře na akordeon
ZUŠ Uherský Brod, 21. března 2013
1. místo – Veronika BOLFOVÁ, Natálie KRÁLÍKOVÁ
Všem ještě i touto formou gratulujeme,
děkujeme za vzornou reprezentaci školy!


Vydání pololetního vysvědčení
čtvrtek 30. ledna 2014

Pololetní prázdniny žáků
pátek 31. ledna 2014

OBČASNÍK
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZDOUNKY
číslo 6, ročník VI., vyšlo 6. prosince 2013
redakční a grafická úprava: Mgr. Jiří Jablunka
bezplatná tiskovina
neprošlo jazykovou korekcí
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 Adventní čas jsme zahájili účastí a vystoupením žesťového kvinteta při
rozsvícení vánočního stromu před Obecním úřadem ve Zdounkách v pátek
29. listopadu 2013. Těšíme se na setkání s Vámi u dalších vystoupení!
 Rok 2014 je kromě Roku české hudby (data narození či úmrtí končící
číslem 4 našich velikánů, jako jsou mimo jiné B. Smetana a A. Dvořák)
zároveň rokem jubilejním pro naši ZUŠ, a to v několika ohledech: je tomu
50 let, kdy vznikl Hudební kurz (náš předchůdce), dále uplyne přesně 40
let od založení školy (tehdy LŠU) a 30 let působení v nové budově.
Proto máme důvod slavit! Více sledujte průběžně na www.zuszdounky.cz.
 Jako každým rokem jsou pořádány Národní soutěže ZUŠ. Tento školní
rok je ve znamení soutěží ve hře na klavír, kytaru a smyčcové nástroje,
dále pro dechové orchestry a také výtvarný obor. Tak do toho! 

