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ORGÁNY ORGANIZACE 

Statutární orgán: 

Předseda organizace:   Martina Nosková 

Místopředseda předsednictva: Beáta Severinová 

Hospodářský pracovník:  Michaela Lutonská 

Člen předsednictva:   Milena Miklová, Libor Mikl 

 

Kontrolní orgán: 

Předseda revizní komise:  Mgr. Jiří Severin 

Člen revizní komise:   Jaroslava Krajčová, Milan Tesař 

 

 

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA 

 

• Společnost přátel ZUŠ MORAVA , z.s. 

• Datum vzniku : 6.11.2008 

• Spisová značka: L13572 vedení u Krajského soudu v Brně 

• Sídlo organizace: Holešovská 271, 763 16 Fryšták 

• Adresa kanceláře: Kotěrova 4395, 760 01 Zlín 

• Identifikační číslo: 265 79 979 

• Právní forma: Spolek 

• Název nejvyššího orgánu: Valná hromada 

• Telefon: +42577 018 8897 

• E-mail: Info@zusmoravazlin.cz 

mailto:Info@zusmoravazlin.cz


• Bankovní spojení: 2700623988 / 2010  Fio banka, a.s. 

• Webové stránky: www.zusmoravazlin.cz 

 

CO JSME PROŽILY V UPLYNULÉM ROCE 

Letní múzický tábor na Revice. To je název již tradiční akce Společnosti přátel ZUŠ Morava, 

která je určena dětem nejen hudebně, herecky nebo výtvarně zaměřeným, ale i dětem, které 

nejsou žáky Základních uměleckých škol. Letošní 3. Ročník se uskutečnil v duchu tajemného 

hledání pokladu námořníků a pirátů z Reviky, kteří museli překonávat překážky jako střet s 

kanibaly nebo záludné hádanky zákeřných chobotnic. Naštěstí vše dobře dopadlo a všichni se 

šťastně vrátili zpátky na Reviku. 

 Stejně jako v předešlých ročnících si děti sami za pomoci vedoucích učitelů vyráběly 

kostýmy, kulisy a rekvizity, které byly náležitě při závěrečném vystoupení zúročeny. Výprava 

byla v letošním roce opravdu velkolepá, proto i zabrala mnohem více času než v předešlých 

létech. Výroba námořnické galéry, nebo potápěčských helem není opravdu jednoduchým 

úkolem. Přesto, ale došlo i na volnočasové aktivity, kterých nebylo málo. Kadeřník který děti 

chystal na módní přehlídku, muzikoterapie, tradiční stezka odvahy, táborák nebo prohlídka 

Vizovického zámku byly obrovským zpestřením tak náročného týdne, ve kterém děti 

neúnavně nacvičovaly divadelní hru ,,Piráti z Reviky“ pod vedením p.uč. Hanky Hradilové. Její 

velkou pomocí byly Veronika Davidová, která se starala spolu s Míšou Šarmanovou a 

Bohdanem Šebestíkem o hudební a celkový průběh hry. 

 Děti pak pod vedením učitelek Kláry Robenkové-Černochové, Martiny Noskové a 

Kláry Míčové tvořily již zmiňované kulisy a celou výpravu tohoto představení.  

 Závěrečné vystoupení opět ukázalo šikovnost dětí a úžasnou organizovanost ze strany 

učitelů, za což jim patří obrovské díky.   


