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Zpráva o činnosti sdružení za rok 2021 

 

Plánované aktivity na rok 2021 opět ovlivnila pandemie nemoci Covid-19 a s velkou 

lítostí i zklamáním jsme museli některé akce zrušit nebo realizovat online formou. 

1) Členská schůze 

Výroční členská schůze sdružení MÚZA byla v roce 2021 realizována korespondenční 

formou. Členové online hlasovali o jednotlivých schvalovaných dokumentech v 

průběhu března 2021.  

 

2) Soutěžní přehlídka „Múzy Leona Juřici“ na ZUŠ v Orlové byla zrušena 
 

3) 8. ročník festivalu MÚZIÁDA 2021  
Vzhledem k omezenému provozu škol i společenského života byly zrušeny festivalové 
akce Den dětí s „Múzami“ ve fóru Nová Karolína, Koncert pedagogů ZUŠ MSK 
v Kopřivnici, Vivat musica! a Koncert vítězů soutěží v Hradci nad Moravicí.  
 
V rámci Festivalu MÚZIÁDA 2021 probíhá od května 2021 virtuální výstava výtvarných 
prací žáků ZUŠ Moravskoslezského kraje na webových stránkách sdružení MÚZA 
www.muzamsk.cz. Na tuto výstavu poslalo třináct základních uměleckých škol MSK 
na 53 prací, které reflektovaly tvorbu žáků v době distanční výuky. 
 
Koncert Mladé talenty s Janáčkovou filharmonií byl přesunutý několikrát, nakonec 
proběhl společný koncert mladých talentovaných muzikantů s ostravskými 
filharmoniky v termínu 25. 8. 2021. Před vyprodaným sálem Domu kultury města 
Ostravy vystoupili talentovaní žáci a studenti ZUŠ Moravskoslezského, Olomouckého 
a Zlínského kraje. Mladí muzikanti i tentokrát prošli náročným konkurzem, aby mohli 
zasednout v orchestru po boku profesionálních hráčů Janáčkovy filharmonie a někteří 
z nich vystoupili také jako sólisté. 
V první půlce koncertu se představilo šest sólistů za doprovodu JFO. Jako první 
vystoupila Viktorie Kutálková s 2. větou koncertu W. A. Mozarta pro klarinet a 
orchestr A dur. Druhým číslem bylo pěvecké vystoupení Johany Žofie Muchové ze 
ZUŠ Bohuslava Martinů Havířov s písní Sváděla basa pikolu od Josefa Stelibského. 
Energická Taneční preludia Witolda Lutoslawského zazněla v podání Petra Šulce ze 
ZUŠ Leoše Janáčka Havířov, po kterém se představily dvě studentky ZUŠ Eduarda 
Marhuly Ostrava, Klára Bačíková a Lucie Bendová a dvojhlasně zazpívaly nádhernou 



píseň Jueves od seskupení La Oreja de Van Gogh. V závěru koncertu vystoupila 
Barbora Lisická, která bravurně zahrála Concertino pro klarinet a orchestr Es dur op. 
26 Carla Maria von Webera. Po pauze zazněla Beethovenova Symfonie č. 5 op. 67. 45 
mladých muzikantů, opět dobře rozeznatelných díky bílým košilím a barevným 
motýlkům, zasedlo k hráčským pultům s ostřílenými filharmoniky a společně rozezněli 
všechny hudební nástroje orchestru. Za dirigentským pultem se publiku představil 
mladý, energický dirigent Marek Šedivý.  
Projekt MÚZIÁDA 2021 je tradičně realizován s finanční podporou Statutárního města 
Ostrava a Moravskoslezského kraje. 
 

4) Výjezdní zasedání ředitelů ZUŠ ve Vendryni 30. – 31. 8. 2021 

V rámci setkání ředitelů ZUŠ proběhl seminář „Výuka klavírní improvizace na ZUŠ“ 

s lektorem Mgr. Jiřím Zabystrzanem. Jednání druhý den se věnovala informacím 

k plánovaným podzimním akcím sdružení a také proběhla diskuse na aktuální témata 

týkající se ZUŠ. 

 

5) Soutěžní přehlídka Múzy Ilji Hurníka  

 

Již devátý ročník hudební části soutěže se uskutečnil 19. 10. 2021 v prostorách 

Základní umělecké školy v Ostravě - Zábřehu. Do hudební části soutěže se přihlásilo 

celkem 94 žáků ze dvanácti škol, z důvodu nemoci či karantény nakonec soutěžilo 76 

hudebníků. Jejich umělecké výkony posuzovala odborná tříčlenná porota ve složení 

MgA. Michal Bárta Ph.D., Mgr. Milan Bátor Ph.D., a Edvard Schiffauer – předseda 

poroty, která udělila 44 Zlatých múz, 32 stříbrných múz a 15 zvláštních ocenění. 

Výtvarná část soutěže je věnována reflexi soudobého uměním 20. a 21. století, 

zpracována netradičními i moderními výtvarnými technikami. Kvůli aktuální 

epidemiologické situaci se organizátoři rozhodli uspořádat letošní ročník online. Do 

soutěže bylo zasláno přes dvě stě prací a k hodnocení pak bylo zařazeno 196 prací, 

které splnily kritéria a dodržely termín uzávěrky. Porotci nezávisle na sobě zpracovali 

hodnocení a následně podle ocenili 52 prací zlatým a 31 prací stříbrným pásmem. 

Navíc udělili 9 zvláštních cen poroty. Práce hodnotila odborná výtvarná porota ve 

složení Mgr. Zdeněk Babinec, PaeDr. Alena Zupková a Mgr. Dagmar Jahodová. Všichni 

účastníci obdrželi diplomy, dárkové předměty a poukázky. Z výtvarných prací byl 

sestaven a vytištěn katalog, který obdržely všechny zúčastněné školy. Práce oceněné 

zlatým pásmem jsou vystaveny ve virtuální galerii na stránkách sdružení MÚZA. 

 

zpracovala: Anna Mikulová       V Havířově 1.2.2022 

 

 

 


