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Festival ZUŠKA?ZUŠKA!
Záštitu poskytli: MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje a
MUDr. Miroslav Adámek, primátor města Zlína

Nejrozsáhlejší projekt všech státních ZUŠ v kaji graduje. V Kongresovém
centru Zlín vystoupí neznámé dětské hvězdy i slavní patroni.
ZLÍN - Multižánrový festival ZUŠKA?ZUŠKA! svým rozsahem i koncepcí jen těžko
najde konkurenci v celorepublikovém měřítku. Podílí se na něm totiž všech 23
veřejných škol ve Zlínském kraji, které navštěvuje téměř 16 tisíc žáků. Festival probíhá
od 3. do 20. května a představuje všechny čtyři obory, které ZUŠ nabízí – výtvarný,
hudební, literárně-dramatický a taneční.
Festival má padesát akcí ve více než dvaceti městech kraje, během prestižního
galavečera v Kongresovém centru 10. května vystoupí čtyři stovky účinkujících. Mezi
nimi mimořádně talentovaní malí umělci, kteří sklízí úspěchy i za hranicemi republiky.
Zahraje houslistka Natálie Garguláková, která už získala nejcennější příčku na
mezinárodních soutěžích, během bubenické show se představí i multiinstrumentalista a
držitel Zlatého oříšku Jaroslav Voříšek, s kapelou vystoupí saxofonista Jiří Kovář, který
bude reprezentovat republiku v Los Angeles. „V jeden okamžik bude na pódiu až 54
kytaristů, či 15 klarinetistů, dixieland, .. Jen pro tuto příležitost vznikl orchestr ZUŠKA?
ZUŠKA!, který tvoří vybraní žáci a učitelé ze všech našich škol,“ přiblížila program
ředitelka ZUŠ Zlín, Martina Hniličková.
Patrony akce jsou bývalí absolventi škol, hudebník a skladatel Jiří Pavlica a koncertní
mistr Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně Ivana Kovalčíková. Hostem večera je
šéfdirigent zlínské filharmonie Vojtěch Spurný. Svou podporu ZUŠkám vyjádřili také
herci Pavel Vacek a Jan Šťastný.
„Absolvent ZUŠ Uherské Hradiště, Jiří Pavlica, se na pódiu setká se současnými žáky
této školy – svými dětmi. Dcera Anna Magdalena je jedním z dětských konferenciérů,
coby žákyně literárně-dramatického oboru a syn je úspěšným primášem CM Husličky a
písničky,“ prozradila Martina Hniličková.
Galavečer má zároveň připomenout partnerství a funkci veřejných ZUŠ v kraji. Proto
jsou partnery Městské divadlo ve Zlíně, se kterým školy spolupracují. Zušky pravidelně
podporují charitativní projekty a tentokrát díky svým benefičním akcím mohly podpořit
částkou 140 tisíc projekt Malé mimi, jeho duchovní otec neonatolog Jozef Macko proto
bude mezi hosty, stejně jako zástupci Zlín Film Festu, státní školy i v letošním roce
připravují kompletní program Divadelní zóny tohoto filmového festivalu.

Mezi významnými partnery nechybí Filharmonie Bohuslava Martinů, která na svých
Novoročních koncertech představuje dětské talentované hudebníky. Spojení s tímto
partnerem by ale mělo být podstatně intenzivnější, ke konci festivalu instituce plánují
představit veřejnosti společný dlouhodobý projekt.
- Předvoj slavnostního galavečera mohou zaznamenat během odpoledne také
návštěvníci 21 budovy – Krajského úřadu, před kterou bude hrát dechová muzika ze
ZUŠ Zdounky.
- V Kongresovém centru zároveň můžete navštívit výstavu prací výtvarného oboru
ZUŠKA?ZUŠKA! od 9. do 20. května.
- 3. - 20. 5. 2016 festival ZUŠKA?ZUŠKA! Nabídne: koncerty, happeningy, výstavy,
promítání snímku Zuška?Zuška!, workshopy, Dny otevřených dveří atd.
Vystoupí několik tisíc dětí, žáků veřejných ZUŠ v kraji, ve věku od pěti do dvaceti let.
Ve Zlíně 10. května zahraje dechová muzika před krajskou budovou, v Bojkovicích
můžete navštívit 15. května Zahradní slavnost, o den dříve v srdci Luhačovic Slavnostní
koncert ZUŠ, v Uherském Brodě můžete navštívit jednu z plánovaných výstav, třeba o
tom, jaké byly počátky ZUŠ a jak se zde tehdy vyučovalo. Srdečně Vás zve ZUŠ
Alfréda Radoka z Valašského Meziříčí na jazzový či cimbálový galakoncert (14. a 21. 5)
atd.
Ve Zlínském kraji je celkem 29 základních uměleckých škol, z toho zřizovatelem 20 z
nich je Zlínský kraj, 3 jsou zřízeny obcemi a 6 soukromými subjekty..
23 veřejných škol navštěvuje 15.865 dětí. A jak dokazují i letošní soutěžní úspěchy
žáků, Zlínský kraj se pyšní mimořádně kvalitním základním uměleckým vzděláváním.
Dle materiálů OECD patří české základní umělecké školství k nejpropracovanějším
systémům na světě.
Nejstarší ZUŠ v kraji je ZUŠ Kroměříž, která má 134 let.
ZUŠKA?ZUŠKA! dnes znamená také stejnojmenný projekt, který prostřednictvím akcí
sdružující veřejné ZUŠ v kraji, podporuje informovanost o školách, ale především
žákům nabízí výjimečná setkávání s profesionální uměleckou praxí a podporuje
mimořádně talentované děti.

Ivana Kovalčíková – patronka festivalu
koncertní mistr Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
absolventka ZUŠ Slavičín
„ZUŠka mimo jiné byla krásná i tím, že zde vznikla dlouhodobá přátelství, která v
některých případech trvají dodnes.
Moje škola podporovala to, abychom hráli především spolu v různých souborech,
seskupeních. To bylo hezké. Vždycky tam ale musí být i to individuální cvičení,
věnování se nástroji, pilování techniky. Pokud člověk, i když je ještě dítě, cítí, že by se
tomu chtěl do budoucna věnovat, musí na sobě pracovat.“
Jiří Pavlica – patron festivalu
hudebník, skladatel, primáš CM Hradišťan
absolvent ZUŠ Uherské Hradiště
„Náš systém základních uměleckých škol je jedinečný, propracovaný, má velkou tradici

a také velké úspěchy. Školy vedou, vychovávají a rozvíjejí děti k všestranným
osobnostem a tím vlastně spoluvytvářejí naši budoucnost. Nejde jen o to vychovávat
budoucí profesionály, ale celou kvalitní kulturní a vzdělanou příští generaci. A tomu by
mělo odpovídat i společenské postavení ZUŠ.“
Vojtěch Spurný – host festivalu
šéfdirigent Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně, klavírista, cembalista a flétnista
„Počtem a kvalitou jsou české ZUŠky tak trochu unikát. Nabízí možnost systematické a
solidní nástrojové výuky a také vyzkoušení praktických dovedností například v
komorním souboru nebo orchestru. A to nemluvím o výtvarných, tanečních a
dramatických oborech. Instituce ZUŠ je naprosto nenahraditelná a mrzí mě, že se
najdou tací, kteří o významu těchto škol pochybují! Navíc je smutné, že řada škol bojuje
s nedostatkem peněz - budoucnost národa je v jeho kulturním dědictví a ZUŠky ho
pomáhají rozhodujícím způsobem vytvářet.“
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