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Přáním všech učitelů je, aby každý z žáků hudebního oboru vystoupil nejméně jedenkrát na 
veřejnosti a každý malý výtvarník vystavil některou ze svých prací. To se podařilo. Vedle toho 
však máme v našich třídách další talentované kumštýře, kteří svou pílí dokázali skutečné divy 
ve srovnání s celou republikou či doslova celým světem. Blahopřejeme proto všem, kteří 
uspěli na okresních, krajských i národních pódiích, velmi si vážíme autorů všech kreseb, 
maleb a grafik oceněných v mezinárodních soutěžích. Jsme šťastní, že se o naší škole hovoří 
v dobrém.    
 

První místa v krajském kole ve hře na dechové nástroje v Orlové obsadili na zobcovou flétnu 
Dominik Kubica a Tereza Hřivňacká (učitelka Ilja Sochová) spolu s Annou Černou (lesní roh, 
vyučuje Jiří Kimmel). Druhá místa převzali Emílie Murcková a Anna Šamárková (obě zobcová 
flétna, učitelka Ilja Sochová) a Lenka Adamčíková spolu s Nikolou Heřmánkovou (lesní roh, 
učitel Libor Richter). Třetí místa obsadili Zuzana Prymusová (zobcová flétna, učitelka Ilja 
Sochová), Diana Kubánková (lesní roh ze třídy Libora Richtera) a Jakub Habina (fagot, učitel 
Martin Knýbel). V krajské soutěži v Havířově uspěla rovněž Cimbálová muzika vedená Pavlem 
Vašíčkem (2. místo), zvláštní ocenění krajské poroty za vynikající provedení klavírního partu 
převzal Pavel Štěpánek ze třídy Petra Hanouska (jako člen Smyčcového orchestru ZUŠ V. 
Kálika Opava) a zvláštní ocenění za příkladnou pedagogickou práci bylo porotou uděleno také 
Ilji Sochové. Bezesporu největším úspěchem se může pochlubit Dominik Kubica, který 
z Kladna, kde se uskutečnilo národní kolo soutěže, přivezl 2. cenu za hru na zobcovou flétnu. 
 

Řada žáků se zapojila do programů národních či krajských přehlídek. V rámci celodenního 
koncertního maratónu barokní hudby v Opavě účinkovali klavíristé ze tříd Martiny Kubicové 
a Petra Hanouska (Dominik Kubica, Marek Lipka, Martin Raška, Anastázie Štěpánková a Pavel 
Štěpánek), na zobcové flétny si zahrály žákyně Ilji Sochové (Alena Mlýnková, Anna Zajícová a 
Jana Beránková). V Hradci nad Moravicí na Múziádě vystoupili vedle již některých uvedených 
také Šimon Pepřík vedený Hanou Malou. Na krajské klavírní přehlídce v Karviné 
reprezentovali naši školu Věra Rusinová ze třídy Jany Odrihocké, Karolína Kostková ze třídy 
Hany Malé, Natálie Hušťáková ze třídy Jany Adámkové a Jakub Domes vyučovaný Alexandrou 
Dehnerovou. Do programu krajské kytarové přehlídky ve Frýdku-Místku byl doporučen 
Richard Slouka ze třídy Jiřiny Chytilové. Celostátní přehlídky Dvořákův Lipník se zúčastnilo 
klavírní duo Adriana Peřichová a Jana Máchová vedené Janou Adámkovou. Na mezinárodním 
koncertě mladých skladatelů v polských Glubčicích se představil Pavel Štěpánek a spolu se 
sestrou Anastázií a Natálií Hušťákovou ze třídy Jany Adámkové se zúčastnili rovněž 7. Dílny 
pro nejmladší skladatele v Hradci nad Moravicí. V obcích mikroregionu se uplatnil Dixieland 
vedený Jiřím Kimmelem, soubor Polomňanka vedený Annou Škrobánkovou a zejména 
cimbálová muzika. Ta se tradičně představila také na festivalu Rožnovská valaška a na mnoha 
dalších folklórních slavnostech v kraji. Pavel Vašíček letos poprvé veřejnosti představil i 
„malou“ cimbálovou muziku z nejmladších žáků. Žáci s rodiči zajížděli díky aktivitám Evy 
Petrášové na představení do Slezského divadla v Opavě i Národního divadla 
Moravskoslezského v Ostravě.   
 

Mimořádně úspěšný byl opět výtvarný obor. Koncem září byla zahájena celostátní výstava 
výtvarného oboru ZUŠ ve Šternberku. Jedna z kolekcí z naší školy získala hlavní Cenu poroty. 
Několik ukázek z oceněné výtvarné řady o chameleónech naleznete v publikaci Schody do 
nebe, jejímž vydáním si naše škola připomněla 50. výročí od zahájení výuky. Pokřtili jsme ji 
během festivalu Bezručova Opava na schodišti okresní knihovny Petra Bezruče, kde byla 



během podzimu instalována naše reprezentativní výstava. Spolu s výpravným obrazovým 
katalogem jsme zde slavnostně přivítali ještě další knížku. Její autorkou je naše učitelka Jana 
Adámková, která do ní zahrnula své rozhovory s šestnácti osobnostmi českého kulturního 
života a nazvala ji Návrat k čistým vodám. V prosinci nám udělalo radost druhé místo Martina 
Blažeje v mezinárodní soutěži s tematikou Vánoc, Vianočná pohľadnica, z Dolného Kubína. 
Vystavovali jsme rovněž v Muzeu v Rýmařově a čekala nás i cena za kolekci grafiky v 
celostátní soutěži vyhlašované Univerzitou Karlovou v Praze Alšova země. Této soutěže jsme 
se vloni účastnili poprvé. V Praze si převzali ceny přímo v Parlamenu ČR Martin Tulis, Eva 
Urbaníková a Jana Blažejová. 
 

Měli jsme tu čest být zase součástí velkého opavského festivalu Další břehy. Tentokráte se 
konal pod názvem Indiáni ve městě - indiáni ve mně jste. Naše výstava v Minoritském 
klášteře nesla název Z poselství indiánů a svou samostatnou částí se představila také Tereza 
Samková. Tereza byla přijata ke studiu na Střední uměleckou školu v Ostravě, její spolužačka 
Bára Horsáková z výtvarné třídy Aleny Zupkové pak na Střední školu uměleckou a 
průmyslovou v Opavě. Potěšila nás také ocenění z polské Toruně pro Annu Aronovou, Lukáše 
Kupku, Alexandru Lhotskou, Lucii Pavelkovou, Martina Rašku, Onřeje Švika, Annu Vávrovou a 
Adélu Sverákovou.  
 

Další velkou soutěží s mezinárodní účastí jsou Výtvarné alternativy v Považské Bystrici, které 
se konají co dva roky. Na základě udělení nejvyššího ocenění poroty – Ceny Ministerstva 
školství, vědy, výzkumu a sportu SR za výtvarný projekt, kterou jsme získali již podruhé – 
připravila naše škola prezentační výstavu, kterou jsme 27. dubna slavnostně otevřeli. Pět 
žáků – Martin Hřivňacký, Jan Blažej, Tereza Samková, Tomáš Chytil a Jiří Brablec – bylo při 
této příležitosti oceněno. Úspěšně jsme se zúčastnili mezinárodní výtvarné soutěže XX. 
Bienále fantázie Martin 2012. Martin Raška zde získal individuální cenu a dalších 9 žáků 
čestná uznání za kresbu pastelem, grafiky a fotografie. Mezi oceněné patří: Lucie Pavelková, 
Filip Vávra, Tereza Samková, Ondřej Švik, Jana Beránková, Jakub Čerbák, Ondřej Sedláček, 
Martin Blažej, Dominik Fuss a Tomáš Chytil získal dokonce uznání dvě.  
 

Velkou radost nám udělaly výsledky 40. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Lidice. Zařadili 
jsme se mezi tři nejúspěšnější školy této přehlídky. Medaili, Lidická růže, tedy nejvyšší 
ocenění této soutěže, získali hned tři naši žáci - Jiří Brablec, Tereza Žídková a Anna 
Šamárková. Medaili získala také škola za kolekci kreseb a maleb, za níž byli oceněni tito žáci:  
Tomáš Chytil, hned za tři práce, Jan Josefus, Jakub Jurašek a Anna Vávrová. Máme 
samozřejmě radost, že velikonoční dílny navštívila spolu s dětmi řada rodičů, že na plenéru 
doslova nabitém výtvarnými činnostmi vznikaly práce pro instalaci na zámku Hradci i pro 
naše závěrečné výstavy v hájeckém Informačním centru a galerii v Pusté Polomi.  

 

Škola pořádala řadu kulturních akcí. Vystupovali na nich žáci, učitelé i hostující umělci. Již 
tradičně se podílela na organizaci krajských a národních přehlídek či festivalů, výstav žáků a 
mladých umělců pro širokou veřejnost v Informačním centru v Háji a v galerii v Pusté Polomi. 
S ohlasem se setkaly akce k 50. výročí zahájení výuky v Háji ve Slezsku (v září účinkovaly 
absolventky, které pokračovaly ve studiu na vysokých školách – Denisa Chromá, Eliška Bok 
Kupková, Michaela Ripková a spolu se současnými učiteli výtvarného oboru vystavovali ti 
dřívější – Jiří Bosák a Zuzana Čadová), pěkně navštívena byla Zahradní slavnost a vernisáž 
závěrečné výstavy před koncem školního roku. Soubory školy pravidelně účinkovaly v rámci 
celého regionu, učitelé se zapojili do programu okresního i krajského koncertu a společných 
výstav. Dokončena byla tvorba školního vzdělávacího programu.  



K nejdůležitějším akcím patřily: 
Září 

Vystoupení cimbálové muziky na festivalech v Brně a Opavě 
Koncerty a výstava k 50. výročí zahájení výuky v Háji ve Slezsku 
Výstava a křest knih k výročí školy v rámci festivalu Bezručova Opava 

Říjen 
Účast na výstavě výtvarných oborů ČR ve Šternberku 
10. Večer s cimbálovou muzikou v Háji 

Listopad 
Koncerty žáků pro seniory a pacienty (Hrabyně, Kyjovice)  

Prosinec 
 11. Adventní koncert v kostele sv. Valentina v Háji 
 Vánoční výtvarné dílny pro žáky VO a jejich rodiče, výstava v Rýmařově 
 Převzetí ceny ze soutěže Alšova země v Parlamentu ČR  
 Mikulášské, adventní a vánoční koncerty na všech pracovištích  
Leden-Únor 
 Školní a okresní kola soutěží 
Březen 
 Okresní a krajská kola soutěží 
 Vystoupení cimbálové muziky na festivalech v regionu 
 Účast na Koncertě mladých skladatelů v Glubčicích (Polsko)  
 Organizace 5. národní přehlídky Máme rádi baroko v Opavě a účast žáků  
 Velikonoční výtvarné dílny 
Duben 
 Pořádání okresní klavírní přehlídky v Háji 
 Organizace dětské pěvecké soutěže Zlatý slavíček 
 Výstava v Opavě na festivalu Další břehy a v Považské Bystrici (Slovensko) 
 Výtvarný plenér ve Vražných Emauzích 
Květen 
 Účast žáků na krajské klavírní přehlídce v Karviné  
 Účast žáka v ústředním kole soutěže v Kladně 
 Účast žáků na přehlídce klavírního dua Dvořákův Lipník 
 Účast pedagogů na okresním koncertě a výstavě v Hlučíně 
 Jarní a výchovné koncerty na všech pracovištích 
 Vernisáž absolventské výstavy v Infocentru 
 Převzetí ceny v soutěžích v Martině (Slovensko) a Lidice  
Červen 
 Organizace, účast žáků a výstava na přehlídce Múziáda na zámku Hradci  
 Podíl na organizaci Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec 
 Vernisáže závěrečných výstav v Infocentru v Háji a v galerii v Pusté Polomi 
 Zahradní slavnost s vystoupením žáků a souborů  
 Absolventské a závěrečné koncerty žáků na pobočkách 
 Účast v programu 4. krajského koncertu učitelů ZUŠ v Orlové 
 Účinkování cimbálové muziky na festivalech v Rožnově pod Radhoštěm 
Červenec-Srpen 
 Putovní výstava v Chorvatsku a Itálii 
 Výuka na klavírních kurzech v Mikulově  



Během školního roku se uskutečnila řada třídních předehrávek a koncertů na všech 
pracovištích. Některé z programů měly navíc originální dramaturgii nebo se konaly 
v netradičních prostorách (kaple v Dolní Lhotě, Vošárna v Raduni). Žáci školy byli zváni k 
vystoupení pro domovy důchodců, Červený kříž, zahrádkáře, obecní úřady, základní a 
mateřské školy atd. Také pedagogové často účinkovali jako sólisté v souborech či jako 
korepetitoři, případně samostatně či kolektivně vystavovali. Zástupkyně ředitele PaedDr. 
Alena Zupková vedla výtvarné semináře pro učitele na mnoha místech kraje, byla členkou 
mezinárodní poroty výtvarné soutěže v Považské Bystrici. Ředitel školy se podílel na 
pořádání různých kulturních akcí (Bezručova Opava, Máme rádi baroko, Múziáda, 
Beethovenův Hradec, Krajský koncert učitelů ZUŠ) a vyučoval na prázdninových klavírních 
kurzech (Mikulov). Vedle toho byl členem Ústřední umělecké rady ZUŠ, člen výboru Sdružení 
Múza, garantem pro obor skladba v rámci Artprogramu. O akcích a úspěších školy přinášel 
informace týdeník Region Opavsko, pravidelně také zpravodaj Háječan, aktualizovány byly 
rovněž webové stránky školy. 

 
 
 

Petr Hanousek, Alena Zupková 
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33) Zupková Alena, PaedDr. 
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39) Paverová Veronika, Mgr. 
ostatní zaměstnanci: 
40) Kepičová Ludmila, Ing. 
41) Radová Ludmila 
42) Vitásková Alena 


