
Výroční zpráva Sdružení přátel ZUŠ
Rožnov p. R., z.s.

za rok 2018

Sídlo
 Pionýrská 20
 75661 Rožnov pod Radhoštěm

Účet sdružení
1763887329/0800

IČO sdružení
62335375



Příjmy za rok 2018 Výdaje za rok 2018
260 065 Kč 250 149 Kč

ADVENTNÍ KONCERTY:

Výtěžek
91 914 Kč

Příjemci darů
Charita Valašské Meziříčí, pobočka Rožnov p.R.

Nadační fond ZŠ Tyršovo nábřeží

 Iskérka o.p.s.

Kamarád Rožnov o.p.s.

Tímto také děkujeme našemu sponzorovi panu Tvarůžkovi.

Členy správní rady a kontrolní komise zůstávají: 

Karel Gardaš, Antonín Rozsypal a Jarmila Fabiánová.

Petr Hofman, Lilian Relovská a Zuzana Hlavicová.

 



ČINNOST V ROCE 2018
V roce 2018 sdružení finančně podpořilo žáky ZUŠ při účasti na mnoha soutěžích, 
kulturních akcích a vystoupeních, kde měli možnost ukázat své schopnosti.
Studenti hry na klavír soutěžili například na prestižní klavírní soutěži Prague junior 
note, Karlovarská růžička, dále
na Klávesové soutěži Kroměříž,
nebo na Mezinárodní klávesové
soutěži Považská Bystrica.
Akordeonisté se zúčastnili
Mezinárodní akordeonové
soutěže Ostrava
a Mezinárodních akordeonových
dní Praha.
Sdružení pomáhá financovat
také různé kurzy a workshopy,
v tomto roce XIV. Cimbálové
kurzy Ostružná, Mezinárodní
cimbálové kurzy Jasenie
Slovensko, Seminář muzikoterapie pro žáky literárně-dramatického oboru, Mladou 
scénu, Mezinárodní interpretační kurzy ve hře na klavír Zábřeh. Akordeonovou školu 
Dobřany a jiné akce pro akordeonisty: Třeboňská letní setkávání, Akordeonovou 
akademii, Mezinárodní akordeonový festival Rajecké Teplice a Akordeonový festival 

Kysucké Nové Mesto.
Mezi další milé povinnosti sdružení patří 
pomoc při organizaci vzdělávácích 
koncertů pro školy v ZUŠ, nebo koncertů 
Beskydského orchestru.
Tanečnímu oboru přispělo sdružení na 
nákup dresů, legín, kostýmů, tento rok také
na nákup gymnastických obručí, míčů. 
Menší kuriozitou se stal nákup mini 
modelu lidské kostry pro názorné ukázky 
pohybu lidského těla. Výtvarný obor 
připravil, již tradičně, výstavu prací svých 

žáků. 
Mimo příjmy od dárců, přichází velká část
financí i od žáků ze ZUŠ. Jde o výtěžky
z koncertů, vystoupení literárně-
dramatického oboru a tanečního oboru.
Výtěžky se dělí na podporu žáků
a charitativní dary.


