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III. ročník soutěžní přehlídky MÚZY LEONA JUŘICI 

 

Dne 2. 5. 2017 tedy přesně v den narozenin orlovského rodáka, hudebního skladatele a 

pedagoga Leona Juřici se konala v koncertním sále ZUŠ J. R. Míši Orlová soutěžní přehlídka 

„Múzy Leona Juřici“ za podpory Města Orlová a Múzy sdružení ZUŠ MSK. Tato soutěžní 

přehlídla je věnována k uctění památky výše jmenovaného Leona Juřici, jejímž cílem je rozvoj 

interpretačních schopností a umělecké tvořivosti žáků základních uměleckých škol 

Moravskoslezského kraje. 

Přehlídka byla rozdělena do tří kategorií: 

I. klasická hudba 20. a 21. století – originální skladby 
II. jazzová, taneční, filmová hudba – jsou přípustná různá aranžmá skladeb 
III. – vlastní tvorba žáků (skladby pro dva i více nástrojů) 
 
Každá kategorie byla dále členěna do dvou částí podle věku do 14 let a nad 14 let.  
 
Letošního již III. ročníku se zúčastnilo 70 soutěžících v 19 souborech z 8 základních 
uměleckých škol Moravskoslezského kraje. Ve srovnání s minulým ročníkem se jedná o 
setrvalý stav, kdy loni soutěžilo 20 souborů. Nástrojové obsazení bylo napříč širokým 
spektrem nástrojů a bylo zde možno slyšet soubory smyčcové, kytarové, flétnové, 
saxofonové, dechové a jejich různé kombinace. Objevily se zde dokonce i klavírní dua. Tato 
soutěž nám ukázala vysokou kvalitu soutěžících. Porota ocenila vysokou úroveň všech 
soutěžících. Účinkující zase oceňovali příjemnou atmosféru.  
 
O odbornou stránku se postarala tříčlenná odborná porota, která však měla velmi nelehký 
úkol. Uděleno bylo 8 stříbrných a 11 zlatých múz. Vybrán byl také absolutní vítěz soutěže a 
dva zvláštní ocenění. Ceny pro všechny soutěžící  - poukázky TESCO – poskytlo město Orlová.  
 
V příštím roce bychom rádi zorganizovali další ročník této soutěžní přehlídky, která nese 
jméno významného orlovského rodáka Leona Juřici.  
 
 
V Orlové dne 23. 5. 2017 
Martin Szymik 
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