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Zápis 

ze schůze výboru sdružení MÚZY ze dne 13. 10. 2017, ZUŠ E. Marhuly Ostrava - Mar.Hory 

Přítomni: P. Kovalová, A.Mikulová, J. Faiglová Poláková, M. Scholzová, L. Muroň, 

Omluveni: Z. Babinec, J. Taufer, 

Host: A. Zupková KUR  - omluvena 

1) P. Kovalová seznámila členy výboru s financováním festivalu MÚZIÁDA 2017. 

2) Příprava festivalu MÚZIÁDA 2018  - po jednání vedení Filharmonie Brno a Janáčkovy filharmonie 

Ostrava s organizátory projektů Muziáda 2018 a Mozartovy děti ohledně kolize termínů těchto 

projektů zůstávají pro projekt Muziáda původní termíny koncertů tj. Koncert v Ostravě 27.6.2018 a 

Koncert v Brně 24.6.2018. Školy dostaly informaci, aby vybírali žáky pro obě akce s ohledem na tuto 

skutečnost. Na sólisty koncertů JFO a Filharmonie Brno bude vyhlášen konkurz. 

3) MÚZIÁDA 2018:  

 - POZOR – ZMĚNA TERMÍN   Den dětí v Karolín ě  je přesunut na 26.5.2018 

- Probíhají jednání ohledně zakomponování MÚZIÁDY do Festivalu v ulicích ( Colours of Ostrava), 

který proběhne 29.-30.6. 2018 – 23.10. Proběhla schůzka p.Kovalové s p.Hradilovou - manažerkou  

projektu. Bude zpracován výstup, který Vám bude následně rozeslán 

- Vernisáž výstavy MÚZY v MUZEU proběhne 24.5.2018, p. Babinec je pověřen organizací akce. 

- 24.5.2018 ZUŠ OPEN, dle předchozí dohody každá škola organizuje svou akci, na konzervatoři 

proběhne přehlídka Talenty regionu.  

- Na návrh Marty Scholzové jsme se dohodli na změně názvu hradecké akce v rámci festivalu 

Muziáda. Místo názvu  "Malá Muziáda", se akce v roce 2018 bude jmenovat   "Vivat Vivaldi" a 

"Koncert vítězů". 

4) Soutěž MÚZY I. Hurníka, letos poprvé proběhne v prostorách ZUŠ Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9A, 

hlavním organizátorem soutěže je p. ředitelka Jeanetta Poláková Faiglová. 

-  Soutěž je plně obsazena, pro velký zájem žáků a pedagogů je navrženo pro příští rok zorganizovat soutěž na 



dva dny, nebo omezit počet soutěžících, případně zavést startovné 

- Změna oproti předchozím ročníkům – neproplácí se cestovné, vyčleněné peníze byly použity na nákup 

poukázek pro soutěžící, organizátor také zajistil věcné ceny z úřadu městské části Ostravy 

- Po ukončení soutěže proběhne vyúčtování nákladů na organizaci soutěže – 200 ks tašek na dárky, kancelářský 

materiál, tisk diplomů, dohoda o provedení práce pro organizátora, pedagoga VO (návrh diplomů), příp. další 

pedagogy, kteří se na organizaci podíleli. J. Faiglová pošle souhrn výdajů P. Kovalové. 

- Byly vystaveny dohody o provedení práce pro tři porotce.  

5) MÚZA A KUR 

Na základě množících se dotazů předsedů krajských sekcí na financování pronájmů prostor pro konání krajských 

přehlídek se výbor sdružení MÚZA rozhodl, přestože MÚZA nemá žádnou spojitost z KUR, poskytnout krajské 

umělecké radě částku 5000,- Kč na rok 2017. V případě, že finance nebudou vyčerpány, převedou se do 

následujícího kalendářního roku. Dle výsledku hospodaření za rok 2017 a návrhu rozpočtu na rok 2018 bude 

částka KUR poskytnuta také pro následující kalendářní rok.  O tomto rozhodnutí bude předsedkyni KUR A. 

Zupkovou informovat P. Kovalová. –P.Kovalová již telefonicky informovala p.Zupkovou 

Krajská klavírní přehlídka se bude konat 18. 5. 2018 na ZUŠ Frýdek- Místek. 

6) Organizační záležitosti: 

- Dle výstupu z výroční schůze je potřeba aktualizovat inventarizaci majetku sdružení (p. Sekelová) 

- Ve dnech 25.-26. ledna 2018 proběhne setkání ředitelů, kde výbor navrhne čerpání rozpočtu na rok 2018 a 

tento návrh zveřejní na webových stránkách. 

-  Výroční schůze sdružení MÚZA se bude konat po pravidelné únorové poradě ředitelů v prostorách KÚ.  

 

Dne 13.10.2017 zapsala: A. Mikulová, ověřila: P. Kovalová 

 


