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

za rok 2019



Sdružení přátel ZUŠ Rožnov  p. R., z.s.
Sídlo: Pionýrská 20
75661 Rožnov pod Radhoštěm 

Účet sdružení: 286615608/0300
IČO sdružení: 62335375

Orgány spolku
Členská schůze

Členská schůze je nejvyšší
správní orgán spolku a koná se
jednou za  rok.  Zúčastnit se
může každý z členů spolku.

Správní rada
Správní rada je volena Členskou schůzí. Členové v roce 2019 byli: Karel Gardaš, 
Antonín Rozsypal a Jarmila Fabiánová.

Kontrolní komise
Kontrolní komise je stejně jako Správní rada volena Členskou schůzí. Členové v roce
2019 byli :  Petr Hofman, Lilian Relovská a Zuzana Hlavicová. 

Sdružení přátel ZUŠ bylo založeno 14. 10.
1991 za účelem zapojení dětí i dospělých
do kulturního života a to především v oblasti
vážné hudby, klasického tance, divadla
a výtvarného umění. 
Sdružení:

• podporuje činnost Základní umělecké
školy (ZUŠ)

• pomáhá pořádat soutěže pro žáky ZUŠ
a pro jiné mladé umělce v jednotlivých
oborech

• snaží se o co nejširší uplatnění žáku
v uměleckém projevu

• spolupořádá koncerty, výstavy, přehlídky
a festivaly, besedy a krajinářské kurzy,
výchovné koncerty pro žáky základních
škol na Rožnovsku a organizuje zájezdy
na podobné akce

• podporuje a organizuje vznik a další
rozvoj orchestrů, sborů, komorních
a divadelních souborů



Činnost v roce 2019
V roce 2019 bylo díky naší
podpoře žákům umožněno
zúčastnit se krajských
a ústředních kol v soutěžích
ve hře na klávesové
a dechové nástroje. Dále také
účast na soutěžích jako
Flautování - soutěžní
přehlídka zobcových fléten
konané v Jindřichově Hradci,
,,Piano forte per tutti”
klavírní soutěž v Příboře, 
Cimbálové Zrkadlenie,
Mezinárodní interpretační
kurzy Zábřeh, Mladá scéna
2019, Akordeonová škola
Dobřany, Akordeonová
akademie Praha,
Mezinárodní festival cimbálu
Valašské Meziříčí, Frenštátský klavírní festival. Sdružení žákům hradilo 
vstupné na koncerty Collegium 1704, Ostravské dny, Wolkrův Prostějov 2019,
výstavy, občerstvení pro vystupující žáky na koncertech pro školy, soubory, 
sbory a orchestry. Sdružení spoluorganizuje koncerty Beskydského orchestru, 
koncerty pro školy, Den hudby. Žáci, kteří se chtěli vzdělávat více než za zdmi
ZUŠ, navštívili workshopy a kurzy MenART a TANEC VALMEZ.

Tuto podporu bychom nemohli poskytovat bez pomoci mnoha rodičů a dárců.



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

celkové příjmy spolku:
644.282,- Kč

celkové výdaje spolku:
636.642,- Kč



výnosy adventních koncertů:
86,845,- Kč

příjemci darů:
Domov Kamarád, MŠ 1. Máje 1153,
Charita Valašské Meziříčí, Poradna Rožnov p.R.
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