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Zlín  -  Multikulturní  festival  ZUŠKA?ZUŠKA!  letos  nabídne  téměř
padesát  doprovodných  akcí.  Festival  základních  uměleckých  škol
Zlínského kraje vyvrcholí galavečerem 10. května ve Zlíně, kde vystoupí
nejtalentovanější děti z dvaceti tří veřejných základních uměleckých škol
společně s hvězdnými patrony i hosty. 

„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,“  uvedl  důvod  své  dlouhodobé
podpory  stálý  patron  festivalu  hudebník  a  skladatel  Jiří  Pavlica.  Dalšími  patrony
festivalu jsou Ivana Kovalčíková, koncertní mistr FBM a herec Jan Šťastný. Všichni
tři jsou absolventy ZUŠ ZK.
3. - 20. 5. 2016 proběhne festival ZUŠKA?ZUŠKA! ve více než dvaceti městech kraje
a  dohromady  nabídne  téměř  padesát  doprovodných  akcí  -  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.
V Bojkovicích tak můžete zažít  15.  května Zahradní slavnost,  o den dříve v srdci
Luhačovic Slavnostní koncert ZUŠ, v Hulíně 8. května Koncert pěveckých sborů, 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.

Vrcholem festivalu bude Slavnostní galavečer v Kongresovém centru Zlín 10. 5. v
18.00.  vstup bude pro veřejnost volný do naplnění kapacity KC (rezervace a info na
www.zuskazuska.cz). V KC bude také od 9. do 20. 5. instalovaná výstava Zuška?
Zuška!.
„Myslím,  že veřejnost -  a to  i  odborná, bude opět velmi překvapena mimořádnou
kvalitou  výkonů  našich  žáků.  Stojí  za  nimi  cílevědomost,  vytrvalost  a  píle.  Navíc
přítomnost  profesionálních úspěšných umělců,  kteří  mohou být dokonce absolventi
stejné ZUŠ, pro ně bude velkou událostí a motivací,“ řekla Martina Hniličková ze
ZUŠ Zlín.
Veřejné školy představí publiku umění  ve všech jeho formách -  klasické,  lidové i
moderní.  Vystoupí  děti  všech věkových kategorií,  které  na sebe upozorňují  svými
výjimečnými výkony a umísťují se na nejvyšších příčkách soutěží. Pořadem budou
provázet dětští herci literárně dramatického oboru, vystoupí tanečníci, kapela, uslyšíte
bubenickou  show,  více  než  padesátičlenný  kytarový  soubor,  mimořádné  výkony
dětských sólistů, CM pod vedením Marka Pavlici,  orchestr ZUŠKA?ZUŠKA!, kde
kromě žáků vystoupí i jejich učitelé z řad profesionálních hudebníků pod vedením
sbormistryně Lenky Poláškové.
Spolu s  dětmi  vystoupí  i  patroni  letošního ročníku:  hudebník Jiří  Pavlica  a

http://www.zuskazuska.cz/


koncertní mistr Filharmonie Bohuslava Martinů Ivanka Kovalčíková. Orchestr
povede šéfdirigent FBM, Vojtěch Spurný.

Festival  ZUŠKA?ZUŠKA!  vznikl  před  třemi  lety  z  potřeby  upozornit  na
významnou funkci veřejných základních uměleckých škol ve společnosti i ve školství.
ZUŠ ve Zlínském kraji mají mimořádnou historii, nejstarší z nich existuje téměř 140
let – tedy dvakrát tak dlouho jako FBM či MDZ. Zlínský kraj patří s výsledky svých
žáků mezi nejlepší v republice.
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. 

www.zuskazuska.cz

Patroni festivalu (absolventi veřejných ZUŠ ZK): Hudebník a skladatel Jiří Pavlica,
koncertní  mistr  Filharmonie  Bohuslava  Martinů  Ivana  Kovalčíková,  herec  Jan
Šťastný. 
Partneři  festivalu: Zlínský  kraj,  Město  Zlín,  Filharmonie  Bohuslava  Martinů  ve
Zlíně, Městské divadlo Zlín
Hosté:  šéfdirigent  FBM  Vojtěch  Spurný,  zakladatelé  projektu  Malemimi.cz  na
podporu  předčasně  narozených  dětí  /ZUŠ  díky  svým  benefičním  akcím  přispěly
částkou přes 130 000,- Kč/
Záštitu poskytli: MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje a 
MUDr. Miroslav Adámek, primátor města Zlína 
III. Ročník
Festival  tvoří  20  ZUŠ  ZK  +  3  obecní  ZUŠ,  představují  se  4  obory  -  hudební,
výtvarný, taneční, literárně-dramatický

Kontakt pro média:

Bc. Jana Kubáčová
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Tel.: 777 105 674

Email: jana.kubacova@zuskazuska.cz
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