
ZUŠ Blatná – školní rok 2008/2009 
 
Školní rok byl slavnostně zahájen v pondělí 1. září 2008 v 10:00 hodin v koncertním sále 
novým ředitelem školy Martinem Škantou, který byl jmenován do funkce na základě 
konkurzu od 1. srpna 2008, zástupcem ředitele je Mgr. Josef  Škanta, bývalý ředitel. 
V tomto roce oslavila škola 60 let od založení uměleckého školství v Blatné (1949-2009). K 
výročí bylo uspořádáno mnoho koncertů. Oslava byla zahájena Dnem otevřených dveří, 
každý, kdo se zúčastnil obdržel Almanach a drobné upomínkové předměty (hrneček a tužka 
s logem školy). 
Vyvrcholením oslav byl 18. červen 2009 v koncertním sále vystoupením souborů školy. Byli 
pozváni zástupci Krajského úřadu v Českých Budějovicích p. Lenka Królová, Městského 
úřadu v Blatné místostarosta Mgr. Bohumil Navrátil, zástupce kulturního oddělení p. Jana 
Špetová, Ing. Žihla, který byl velkým příznivcem a spoluorganizátorem rekonstrukce a 
přístavby školní budovy. Přítomné hosty a rodiče žáků čekal velmi pestrý hudební program a 
vzpomínka na uplynulých 60 let.  
Posluchače zaujaly pěkné výkony žáků - dudácká muzika, soubor H Band – jazz rock, 
soubory zobcových a příčných fléten. K této příležitosti byla pořízena nahrávka výše 
uvedených souborů na nosiči CD.  
Mezi jednotlivým vystoupením ředitel školy přítomné informoval o vzniku uměleckého 
školství v Blatné a zástupce ředitele podrobně informoval o činnosti školy za posledních 30 
let, kdy zde působil jako ředitel.  
Velmi kladně byla hodnocena práce školy přítomnými hosty, zejména paní Lenkou Królovou 
a představiteli města.  
Oslava výročí byla v koncertním sále školy doplněna mnoha panely s fotografiemi z koncertní 
činnosti žáků, z vystupování na veřejnosti doma i v cizině, z rekonstrukce a přístavby budovy, 
která byla slavnostně otevřena 26. května 1993.  
Na závěr této oslavy vystoupil soubor Samhain, který je tvořen učiteli ZUŠ a hraje irský styl 
hudby.  
Vedení školy společně s Rodičovskou radou připravilo pro žáky i přítomné posluchače 
upomínkové předměty k této slavnostní události. Byl to především Almanach, který svým 
obsahem shrnul většinu akcí a  činnost školy. Dále obsahoval seznam pedagogů, kteří na 
škole působili a seznam všech žáků školy v roce 60. výročí jejího založení. Vše je doplněno 
barevnými fotografiemi.  
Žáci výtvarného oboru zhotovili drobné keramické upomínkové předměty.  
Veškerá koncertní činnost v tomto roce byla motivována uvedeným výročím. Během tohoto 
roku bylo uskutečněno celkem 78 veřejných vystoupení pro školy a veřejnost.  
 
V tomto roce byli žáci školy velmi úspěšní v krajském i ústředním kole celostátní soutěže 
ZUŠ. Výsledky jsou uvedeny níže.  
 
Na škole vyučuje 20 pedagogů, z toho 3 výtvarný obor, 1 taneční obor, ostatní vyučují 
hudební obor. 
Od 1.9.2008 nastoupili na školu tito pedagogové: 
Eva Ďurčová (výtvarný obor),  Zdeněk Koubek (bicí), Iveta Balková (housle), Roman 
Kopřiva (žestě), Michaela Dlouhá (el.varhany), MgA. Miloslav Mikula od 1.2.2009 (klavír) 
K 31.1.2009 odešla do důchodu uč. Jiřina Komínová (klavír). 
 
 
 
 



 
 
 
 
Některá vystoupení: 
-  vystoupení pro delegaci z partnerských měst 
-  Vinobraní – Pražský Hrad 
-  Den seniorů v DD v Blatné 
-  Keltský večer na zámku v Blatné 
-  výročí filmu Vl. Buriana „Revizor“ v Praze 
-  adventní koncerty ve Lnářích 
-  Vánoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze (2 hodinový program) 
-  hudební doprovod při divadelním představení „Čertův švagříček“ 
-  místní kolo soutěže ZUŠ – dechové nástroje, zpěv 
-  koncerty pro žáky základních škol a veřejnost 
-  okresní kolo soutěže ZUŠ – dechové nástroje, zpěv 
-  krajské kolo soutěže ZUŠ v Dačicích ve hře na dřevěné dechové nástroje 
-  krajské kolo soutěže ZUŠ v Písku ve hře na žesťové dechové nástroje 
-  krajské kolo soutěže ZUŠ v Blatné ve hře na lidové nástroje 
-  Velikonoční vystoupení na Staroměstském náměstí v Praze (2 hodinový koncert) 
-  Ústřední kolo soutěže ZUŠ v Kyjově ve hře na lidové nástroje 
-  Blatenské hudební slavnosti 
-  Eurovíkend a Blatenské hudební slavnosti v Blatné na zámku 
-  absolventský koncert  
-  závěrečný koncert 
-  Galakoncert k 60. výročí založení školy 
-  Strakonický dudáček 
-  Keltská noc v Plumlově 
 
 
Počet žáků celkem: 360 žáků 
z toho hudební obor: 186 žáků 
           výtvarný obor: 149 žáků 
 taneční obor:   25 žáků 
 
Školné: 
Přípravná hudební výchova  190,- Kč/měsíc 
Hudební obor    216,-  
Přípravná výtvarná výchova  215,-  
Výtvarný obor    222,- 
Přípravný taneční obor  141,- 
Taneční obor    158,- 
Školné v pobočce Záboří       -         výtvarný obor  180,-  (2 hodiny výuky) 
 
Pobočky: 
Záboří  -  hudební obor a výtvarný obor  
Sedlice  -  hudební obor  
Chanovice  -  žáci jsou dováženi do ZUŠ v Blatné 

 



 
 
 
 
 
ABSOLVENTI  VE  ŠKOLNÍM  ROCE  2008/2009 
 
Hudební obor 
 
uč. Balková Iveta 
Denisa Pýchová, Veronika Žihlová – housle 
 
uč. Holub Václav 
Anna Kudrnová – příčná flétna 
 
uč. Jeníčková Miluše 
Markéta Blovská, Kristýna Tyrpeklová, Robert Flandera - klavír 
 
uč. Kopřiva Roman 
Pavel Kuřák - keyboard 
 
uč. Napravilová Radka 
Kristýna Vlková – zpěv 
 
prof. Mikula Miloslav 
Markéta Kerndlová II. stupeň - klavír 
 
uč. Nárovec Tomáš 
Barbora Jiroušková – lesní roh, Dan Kallmünzer – lesní roh, Marek Polívka – tenor, Barbora 
Balíková – zobcová flétna 
 
řed. Škanta Martin 
Markéta Hrkľová - dudy 
 
 
Výtvarný obor 
uč. Vydrová Hana 
Pavlína Beranová, Miroslav Cink, Dominik Čejka, Marcela Duspivová, Veronika 
Hosnedlová, Markéta Jůzlová, Markéta Křížková, Jana Kuřáková,  Zdeněk Leroch, Kristýna 
Pilná, Tereza Posavádová, Markéta Prajsová, Denisa Pýchová, Lenka Říská, Johana 
Schollerová 
Kateřina Klečková, Michaela Nová – II. stupeň 
 
 



Výsledky některých soutěží 
 

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje 
11. 3. 2009 Dačice 

 
PŘÍČNÁ  FLÉTNA 
Markéta Kerndlová   2. místo 
Martina Benešová   2. místo 
 
KLARINET 
Kristýna Novotná   3. místo 
 
 
 

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na žesťové dechové nástroje 
12. 3. 2009 Písek 

 
TRUBKA 
Daniel Hanuš    čestné uznání 
 
TENOR 
Marek Polívka   2. místo 
 
LESNÍ ROH 
Barbora Jiroušková   2. místo 
 
 
 

Výsledky krajského kola soutěže ZUŠ ve hře na lidové nástroje 
20. 3. 2009 – ZUŠ Blatná 

 
   HRA NA DUDY 
   Tereza Klímová   1. místo s postupem do ústředního kola   
     Zuzana Plechatá   1. místo s postupem do ÚK   
     Markéta Hrkľová     1. místo s postupem do ÚK   
 
 
 KOMORNÍ  HRA S DUDAMI   
  dudácké duo    1.  místo s postupem do ÚK   
                 Tereza Klímová, Zuzana Plechatá 
              
    dudácké trio   1. místo s postupem do ÚK   
     Markéta Hrkľová, Martina Kvasníková, Jan Křivanec 
 
 
 SOUBORY  LIDOVÝCH  NÁSTROJŮ 
    Blatenští dudáci    1.  místo s postupem do ÚK    



 
 
 
 

Ústřední kola soutěže ZUŠ ve hře na lidové nástroje   
                     1.– 2. 5. 2009 v Kyjově 
 
1. místo  Tereza Klímová – sólo dudy 
 
1. místo  duo dud – Tereza Klímová, Zuzana  Plechatá 
 
1. místo  dud dud – Markéta Hrkľová, Jan Křivanec 
 
2. místo  Zuzana Plechatá – sólo dudy 
 
2. místo  Markéta Hrkľová – sólo dudy 
 
čestné uznání 1. stupně – Blatenští dudáci 
 
 
 
 

Novohradská flétna 2009 – 7. 5. 2009 
 
Kategorie A2 – zobcová flétna 
 
Matěj Thorovský   3. místo 
Polívková Linda  čestné uznání 
Sedláček Michal  čestné uznání 
 
Kategorie A3 
 
Šourková Simona  3. místo 
Vinšová Johana  3. místo 
 
Kategorie B2 – příčná flétna 
 
Kerndlová Markéta 2. místo 
 
 
 

Zlivská kytara 7. května 2009 
 
Kategorie A – VIII    kytara sólo 
3. místo Kateřina Brejchová 
 



 
Kategorie A – IX    kytara sólo 
2. místo Karolína Frühbauerová 
 
Kategorie A – X    kytara sólo 
3. místo Anna Lucie Rusková 
 
 
Kategorie B – III    komorní hra kytar 
2. místo Kateřina Brejchová 
  Dorota Zdychyncová 
  Lucie Kocourková 
  Karolína Frühbauerová 
 
Kategorie B – IV    komorní hra kytar 
 
3. místo Anna Lucie Rusková 
  Jana Novotná 
 
Rodičovská rada při ZUŠ pracovala ve složení: 
Ing. Petr Fous – předseda,  Ivana Kortusová – pokladní, členové – Jitka Hrkĺová, Michaela 
Bollenová, Jaroslav Blovský, Jiří Thorovský 
 
Seznam učitelů: 
Martin Škanta  - ředitel školy 
Mgr. Josef Škanta - zástupce ředitele školy 
Augustinová Jana - taneční obor 
Balková Iveta  - housle 
Bidlo Petr  - basová kytara 
Dlouhá Michaela - el.varhany 
Ďurčová Eva  - výtvarný obor 
Ing. Holub Václav - příčná a zobcová flétna 
Jeníčková Miluše - klavír 
Komínová Jiřina  -  klavír (do 31.1.2009) 
Kovář Jiří  - výtvarný obor 
Kopřiva Roman - žesťové nástroje 
Loukotová Veronika - taneční obor 
MgA. Mikula Miloslav- klavír (od 1.2.2009) 
Nárovec Tomáš - žesťové nástroje  
Mgr.Napravilová Radka- zpěv, kytara 
Rupert Marek  - kytara 
Řáha František - lesní roh, zobcová flétna 
Škantová Kateřina - klarinet, saxofon 
Vydrová Hana  - výtvarný obor 
 
Jačková Jana  - ekonomka 
Koubková Dana - referentka 
Moučková Nadija - uklizečka 



 
 
 
 
 
 
 


