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Návrh činnosti sdružení na rok 2022 

K 1. 1. 2022 má sdružení MÚZA 42 členů z řad základních uměleckých škol Moravskoslezského 

kraje zřizovaných krajem, obcemi, církví a soukromníkem.  

1) Výjezdní zasedání ředitelů ZUŠ MSK sdružených v MÚZE se konalo v termínu 18. - 19. 1. 

2022 v penzionu Jurášek v Kunčicích pod Ondřejníkem. Tématem celodenního semináře 

byla „Nenásilná komunikace ve výchově a vzdělávání“ a druhý den patřil jednání ředitelů o 

aktuálních záležitostech, které ZUŠ řeší a plánování akcí na rok 2022.  

 

2) Členská schůze ředitelů ZUŠ sdružených v MÚZE se bude kvůli opatřením spojených 

s pandemií nemoci Covid-19 konat z rozhodnutí Rady sdružení opět korespondenčně a 

online v průběhu února 2022. 

 

3) 5. ročník soutěžní přehlídky komorních ansámblů "Múzy Leona Juřici", kterou organizačně 

zajišťuje Základní umělecká škola J. R. Míši v Orlové, je plánována na první týden v květnu 

2022. Elektronická přihláška i bližší informace budou k dispozici na stránkách MÚZY. 

 

4) MÚZIÁDA 2022 

 

 Janáčkova filharmonie dětem aneb Mladé talenty s Janáčkovou filharmonií 

Koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava se žáky ZUŠ MSK, OLK a ZLK proběhne  

26. 5. 2022 v 18:00 hodin v sále DH města Ostravy. Tak jako v minulých ročnících se 

jedná o projekt, kdy zasednou naši studenti vedle profesionálů a vytvoří tak 

ojedinělé těleso, které představí široké veřejnosti jedinečnost a nezastupitelnost 

základních uměleckých škol. V první polovině koncertu se představí dva sólisté, kteří 

jsou již vybráni na základě konkurzu JFO, dále zazní symfonická báseň Krzesany 

Wojciecha Kilara a Modlitba pro budoucnost pro vokální sólisty, dětský sbor a 

orchestr Tomáše Kača. 

 

 Den dětí s „Múzami“ 28. 5. 2022 od 10.00 do 16.00 hodin – Fórum Nová Karolína. 

Celodenní přehlídka hudby a tance. Elektronická přihláška na stránkách MÚZY  

od 1. do 30. 4.2022. 

 



 

 MÚZY VE FOJTSTVÍ - výstava výtvarných prací žáků ZUŠ MSK ve výstavní síni Muzea 

Fojtství v Kopřivnici. Výstava se letos tematicky pojí s významným evropským 

výtvarným projektem „Evropa, ve které chci žít: EVROPA v roce 2050“. Vernisáž 

výstavy se uskuteční 3. 6. 2022 v 16:00 hodin. Výstavu organizuje Mgr. Zdeněk 

Babinec. 

 

 Koncert pedagogů ZUŠ MSK – 3. 6. 2022 v 17:00 hodin v sále ZUŠ Z. Buriana 

Kopřivnice 

Elektronická přihláška na stránkách MÚZY od 1. do 30. 4.2022. 

 

 Vivat musica! Minoritský klášter v Opavě 7. 6. 2022 v 10.00 hodin - zazní skladby 

Josepha Haydna, Clauda Debussyho a Ilji Hurníka v podání talentovaných žáků ZUŠ 

MSK.  

Koncert vítězů soutěží se bude konat 7. 6. 2022 v 13.00 hodin –Minoritský klášter 

v Opavě. 

Elektronická přihláška na stránkách MÚZY od 1. do 30. 4. 2022.Obě akce organizuje 

ZUŠ Hradec nad Moravicí. 

 

5) Múzy Ilji Hurníka (10. ročník) se uskuteční ve víkendovém termínu 15. - 16. října  2022 na 

ZUŠ v Ostravě – Zábřehu. Vzhledem k velkému zájmu soutěžících se soutěžní přehlídka 

rozšíří na dva dny. Do programu hudební části se mohou přihlásit žáci s programem 

soudobých skladeb českých či světových skladatelů žijících v 20. a 21. století. Zúčastnit se 

mohou i žáci, kteří se chtějí prezentovat vlastní kompozicí či improvizací. Výtvarná část 

bude opět tematicky zaměřená na volnou reflexi soudobého umění. Dvě tříčlenné poroty 

ohodnotí výkony zlatým, stříbrným a bronzovým pásmem. 

 

6) Výjezdní zasedání ředitelů ZUŠ sdružených v MÚZE  

Plánované podzimní setkání ředitelů MÚZY ve školním roce 2022/2023 se uskuteční 

v termínu 30.-31.8. 2022. Témata – motivační seminář pro ředitele ZUŠ, aktuální informace 

a plánování aktivit sdružení MÚZA na rok 2022/2023. 

         

zpracovala: Anna Mikulová       V Havířově 25. 2. 2022 

 

 

 

 


