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Co se zde o nás dozvíte aneb pár slov úvodem 

 Když se člověk dožije 60 let, tak se nevyhne jistému bilancování ohlédnutím 

za prožitými léty. Hodnotí, co se mu podařilo, přemýšlí, co mohl udělat jinak a jak by se to 

mohlo projevit v dalším životě. Ví, že když mu bude zdraví sloužit, může spřádat plány 

pro další etapu života a případně se již těšit na odchod do zasloužené penze. 

 V životě školy zde spatřujeme mnohé paralely. Za 60 let své existence prošla mnoha 

obdobími a mohli bychom směle dosavadní průběh života přirovnat i k životu lidskému. 

Z malé pobočky vyrostla až do dnešní podoby. Více se dočtete v následujících kapitolách. 

 Z dostupných pramenů je patrné, že se v každé době škola snažila plnit své hlavní 

poslání, kterým je přiblížení umění dětem i jejich rodičům a známým. V tomto směru je 

propracovaný systém našeho uměleckého vzdělávání ve světě jedinečný. Díky husté síti 

základních uměleckých škol je dostupný téměř všem, u nichž se projeví základní předpoklady 

a mají o studium zájem. Aby toto poslání mohlo být naplňováno, vždy je potřeba zapálených 

lidí, kteří věnují i kousek ze sebe a dokáží pracovat nad rámec svých povinností. 

 Správně vyladěné a promazané soukolí složené z vedení, pedagogů i správních 

zaměstnanců nám zaručí, že se náš školní stroj nezadrhne a dokáže překonat všechny 

nástrahy na cestě zvané školní rok. V průběhu cesty se občas potkáváme i s kolegy 

z partnerské školy z Ilavy. Udělalo mi obrovskou radost, že se mohu s Vámi podělit 

o pozdravné blahoželanie paní ředitelky Mgr. Ruženy Hromádkové. Následuje připomenutí 

pedagogů, ředitelů a ředitelek, správních zaměstnanců a předsedů sdružení rodičů, kteří 

se zapsali do historie školy. Jsem rád, že se škola může pochlubit i spoustou absolventů, kteří 

si vybrali umění jako své povolání a šíří jej dále jak v naší škole, tak i jinde.  

 Jak jsem se již výše zmiňoval, hlavním posláním je zpřístupnit a zprostředkovat 

umělecké vzdělávání co největšímu počtu nadaných dětí. V tomto směru obdivuji všechny ty, 

kteří vstoupili do vod soutěží pořádaných pro ZUŠ. Z následujícího výčtu významných 

soutěžních úspěchů žáků i pedagogů zjistíte, že žáci a potažmo i pedagogové dosáhli 

v historii spousty významných ocenění jejich umění. Srovnání v umění je vždy diskutabilní, 

proto si myslím, že kvalitu školy nelze posuzovat pouze na základě výsledků soutěží. Nicméně 

vždy nás velmi potěší ocenění, které si žáci ze soutěže či festivalu přivezou. Zde se můžete 

dostat i do role účinkujícího, kdy se podělil se svými pocity jeden náš žák a přispěl k našemu 

výročí svými řádky nazvanými „Co mi dává a co mi bere ZUŠka“. 

 Naše malé ohlédnutí je doplněno fotografiemi jednak ze slavnostních akcí 

pořádaných v letošním školním roce, další byly vybrány z archivu vedeného bývalou 

ředitelkou školy Blaženou Bräuerovou. 

 Nuže v klidu nahlédněte „pod pokličku“ a zavzpomínejte společně s námi. 
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Historie  

 Hudební škola v Klimkovicích datuje svoji existenci od roku 1953. Škola vznikla jako 

pobočka tehdejší Lidové školy umění (LŠU) v Bílovci. Ředitelem školy byl Karel Vavřina. 

Pobočka měla dva učitele, kteří vyučovali hře na klavír a hudební nauce v provizorních 

podmínkách jedné místnosti budovy zámku. 

 Brzy na to, již v listopadu 1953, se pobočka přestěhovala do částečně zprovozněné 

budovy místního bývalého kláštera sester dominikánek (současná ul. Lidická čp. 5), kde 

pro hudební školu byly z počátku k dispozici tři místnosti.  

 Od školního roku 1954/1955 došlo k osamostatnění školy, kdy vznikla Základní 

hudební škola v Klimkovicích (ZHŠ) a její ředitelkou byla jmenována Jarmila Macurová. 

Od 1. září 1958 měla ZHŠ také svoji pobočku v obci Krásné Pole, a to až do roku 1960, kdy 

byla zmíněná obec začleněna do okresu Opava. V tomto období ve škole vyučovalo celkem 

pět učitelů, kteří hře na hudební nástroje učili 67 žáků v Klimkovicích a 45 žáků v Krásném 

Poli.  

 Od roku 1961 v rámci celostátní reorganizace hudebního školství došlo ke změně 

názvu školy na Lidová škola umění v Klimkovicích (LŠU), přičemž škola kromě hudebního 

oboru rozšířila výuku také v oboru tanečním a literárně-dramatickém. Z iniciativy učitele 

Vlastimila Grobaře vznikl první žákovský akordeonový soubor. V LŠU vyučovala šestice 

pedagogů celkem 218 žáků. 

 Od roku 1964 na přechodnou dobu dvou let měla klimkovická LŠU svoji pobočku 

i v Polance nad Odrou a v Bílovci. V letech 1972-1987 na škole působil dětský divadelní 

soubor "Klobouček", který pod vedením učitelky zdejšího tanečního oboru Evy Magerové–

Polzerové opakovaně dosahoval vynikajících úspěchů na celostátních přehlídkách dětských 

divadelních souborů, a také častokrát úspěšně spolupracoval s ostravským regionálním 

televizním studiem. Od roku 1975 až do roku 1990 při LŠU působil vokálně instrumentální 

soubor "Collegium cantorum", který svou činností obohacoval především kulturní 

a společenský život v Klimkovicích i v dalších okolních obcích a městech.  
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  V roce 1990 došlo celostátně znovu ke změnám v pojmenování základních 

uměleckých škol. Z bývalých lidových škol umění (LŠU) vznikly základní umělecké školy (ZUŠ). 

Od 1. ledna 1995 ZUŠ v Klimkovicích navíc získala vlastní právní samostatnost (subjektivitu), 

přičemž zřizovatelem školy nadále zůstal Okresní školský úřad v Novém Jičíně. 

V roce 1996 škola založila svou novou pobočku v sousední obci Vřesině, kde výuku žáků 

zajišťovali tři pedagogové. Po vleklých jednáních v rámci majetkového restitučního řízení 

dochází v červenci roku 2000 k definitivnímu určení vlastnictví nemovitého majetku budovy 

a ostatních objektů školy. Tento majetek od Kongregace sester dominikánek se sídlem v Brně 

odkoupila Česká republika prostřednictvím Školského úřadu v Novém Jičíně. Po vzniku 

krajských úřadů přešel tento nemovitý majetek do vlastnictví Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje v Ostravě. Ten se také stal rovněž zřizovatelem ZUŠ Klimkovice.  

 Mnohaletou úspěšnou tradicí školy je činnost žákovských akordeonových souborů. 

Do června 2013 zde působil Klimkovický soubor akordeonů a fléten, jehož hlavní dirigentkou 

a současně i uměleckou vedoucí byla paní Ivana Neuwirthová. Pod jejím vedením v souboru 

působili žáci, absolventi i někteří pedagogové ze základních uměleckých škol z Klimkovic 

a z Bílovce. Kolektiv mladých hudebníků absolvoval kromě řady koncertů a vystoupení také 

i úspěšná účinkování na mnohých mezinárodních soutěžních přehlídkách a hudebních 

festivalech. Tento hudební soubor svou činností dlouhodobě reprezentoval nejen samotnou 

ZUŠ, ale i město Klimkovice. Od září 2013 se tento soubor 20 mladých a nadšených muzikantů 

osamostatnil a nyní vystupuje pod novým názvem AKOBAND Klimkovice. 
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Současnost 

  Ve školním roce 2013/2014 působí 11 vyučujících v hudebním oboru, 1 vyučující 

a 1 korepetitorka v tanečním oboru a 1 vyučující v literárně dramatickém oboru. 

Organizační a technické zázemí poskytují paní školnice, paní účetní a paní šatnářka.  

 Hudební obor rozvíjí především praktické dovednosti v hraní na vybraný 

hudební nástroj. Rovněž poskytuje základy v hudebně-teoretických disciplínách, 

ve společném muzicírování a rozvíjí tvořivost. V hudebním oboru se mohou žáci naučit hrát 

na zobcovou flétnu i příčnou flétnu, klarinet, saxofon, akordeon, klavír, kytaru nebo 

se mohou učit sólovému zpěvu. V jubilejním školním roce působí na škole 6 souborů: 

Akordeonový soubor mladších žáků – paní učitelky Martiny Maternové  

Akordeonový soubor starších žáků – paní učitelky Martiny Maternové  

Flétnový soubor – paní učitelky Boženy Turoňové 

Kytarový soubor – paní učitelky Miluše Suchánkové  

Flétnový soubor – paní učitelky Jany Hoňkové  

Vřesinská Stržsmršť – pana učitele MgA. Jaroslava Kotyka 

 Taneční obor rozvíjí taneční nadání dětí. Probouzí v nich smysl pro krásu, tanec 

a harmonii. Děti se učí správnému držení těla, pohybovým a tanečním návykům. Poskytuje 

každému žáku podle míry jeho schopností základní pohybové vzdělání, které vede 

k postupnému zdokonalování pohybového a tanečního projevu. 

 Literárně-dramatický obor rozvíjí schopnost vnímat a tvořivě zobrazit lidské 

chování a jednání. Vybavuje žáky potřebnými dovednostmi pro kultivovaný a tvořivý výraz, 

pro přirozené a správné vyjadřování v českém jazyce, které je potřebné každému člověku. 

 Postupně dochází k přechodu na školní vzdělávací program, který byl zaveden od 

školního roku 2012/2013 v přípravném, v základním studiu prvního i druhého stupně 

i ve studiu pro dospělé. 

 V návaznosti na kurikulární reformu žáci získávají dovednosti nejen ve zvoleném 

oboru, ale rozvíjí měkké dovednosti jako například spolupráci ve skupině, zodpovědnost 

za svou práci, zlepšují vzájemnou komunikaci, učí se sebehodnocení, vystupování 

a prezentaci před veřejností, prohlubují své vlastnosti jako cílevědomost, píle, pracovitost. 

 Pedagogický sbor je svým žákům dobrým vzorem a příkladem jak svým vztahem 

k práci, k umění i dalším životním hodnotám. Pedagogové vystupují jak na akcích školy, tak 

při dalších příležitostech ve městě i v okolí. Pedagogové školy zajišťují hudbu ke svatebním 

obřadům, vítání nových občánků města, na setkání spoluobčanů při životních výročích. 
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Absolventský 

koncert 

 dne  

29. dubna 

2014 

 v sále školy 
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Pozdravné blahoželanie 
Hudba a rytmus nachádzajú cestu k najskrytejším miestam duše. Platón 

 Umelecké vzdelanie má veľký význam vo výchove mladého človeka. Obohacuje 

a rozvíja jeho emocionálnu stránku života a podporuje kreativitu. Výchova umením je zároveň 

výchovou k citovosti. A v živote človeka sú emócie také dôležité, ako poznanie a tvorivosť. Žiaci 

a absolventi umeleckých škôl pôsobia v rôznych umeleckých telesách, účinkujú v mnohých 

hudobných skupinách, orchestroch, súboroch, zúčastňujú sa umeleckých súťaží, alebo účinkujú 

ako sólisti na spoločenských aktivitách. Využívanie umeleckého vzdelania v ich osobnom živote 

je preto veľkým prínosom pre spoločnosť, lebo zásadne vplýva na rozvoj kultúrneho života 

mesta i širokého okolia. 

 Základná umelecká škola Ilava vznikla ako jedna z prvých umeleckých škôl 

na strednom Považí. V tomto školskom roku oslavuje svoje 60. výročie založenia a zároveň 20. 

výročie partnerskej spolupráce so Základnou umeleckou školou Klimkovice v Českej republike.  

 Cezhraničné partnerstvo sa začalo spoločnými koncertmi v roku 1993 pri príležitosti 

osláv 40. výročia založenia oboch škôl. Naša prvá pedagogicko-umelecká činnosť začala naraz, 

v roku 1953. Kolegov zo susednej Moravy sme privítali v roku 1996 v Ilave na Celoslovenskom 

festivale umeleckých škôl Slovenska, na ktorom účinkovali žiaci a učitelia ZUŠ Klimkovice ako 

hostia. Od roku 2000 sa začala tradícia spoločných koncertov pod názvom Hudba letí svetom. 

Nepretržite sa doteraz uskutočňujú striedavo na Slovensku a v Českej republike. Veľkým 

úspechom  bol koncert v roku 2009, kedy na pódiu Domu kultúry Ilava účinkovali dva veľké 

školské orchestre. No nezabudnuteľné sú všetky vystúpenia a stretnutia. 

 Spoločné akcie, koncerty, vzájomná výmena notového materiálu, odbornej 

literatúry, ale aj poznatkov z pedagogickej, riadiacej a výchovnej práce pokračujú dodnes. 

Srdečné a úprimné priateľstvo oboch kolektívov škôl je veľkým obohatením práce pedagógov. 

 Využívam príležitosť citovať slová nášho priateľa Mgr. Stanislava Krištofíka:...“Čas má 

mnohoraké podoby, množstvo rozličných jednotiek a ešte viac chutí a vôní. K tým najkrajším 

patrí šťastná chvíľa. Ako napríklad taká, čo sa spája so zrodom a čo meria význam udalostí 

rokmi nádhernej a záslužnej práce. To je príležitosť čas zastaviť, prejsť sa bohatou galériou 

veľkých úspechov i prostých ľudských radostí a tešiť sa. Takýto čas je víťazstvo všetkých“...  

 Moje vrelé poďakovanie patrí celému bývalému i súčasnému kolektívu učiteľov 

a zamestnancov ZUŠ Klimkovice pod vedením Ireny Hrubej in memoriam, počas 10-ročného 

manažovania školy Blažene Bräuerovej a mojím veľkým želaním je rozvíjať partnerskú 

spoluprácu s českými kolegami aj naďalej pod taktovkou MgA. Pavla Béreša. 

 Pri príležitosti 60. výročia založenia ZUŠ Klimkovice želám učiteľom veľa príjemných 

a pekných chvíľ s nadanými žiakmi, mnoho úspešných aktivít, podporu a porozumenie rodičov, 

priazeň a uznanie verejnosti .  

 S úctou  Mgr. Ružena Hromádková, riaditeľka ZUŠ Ilava, Slovensko 

Umenie je nesmrteľné a láska k nemu nekonečná. Anonym 



9 

 

Slavnostní koncert  

ke 20. výročí spolupráce  

se ZUŠ Ilava v sále školy 29. ledna 2014 
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Pedagogičtí zaměstnanci školy 

1953 - 1983 Macurová Jarmila klavír učitelka 

1953 - 1974 Grobař Vlastimil klavír učitel 

1953 - 1961 Tichý Přemysl housle učitel 

1953 - 1954 Vrchovecký Josef housle učitel 

1958 - 1961 Drastich Vojtěch klavír učitel 

1958 - 1959 Dybal Zdeněk housle externí učitel 

1958 - 1959 Vyležík Karel housle externí učitel 

1958 - 1959 Vavroš Jaroslav housle externí učitel 

1959 - 1976 Bezruč Antonín housle učitel 

1959 - 1966 Patlejchová Hana klavír učitelka 

1961 - 1983 Kusiáková Svatava akordeon učitelka 

1961 - 1966 Hučín Robert taneční obor externí učitel 

1963 - 1964 Rykala František klarinet externí učitel 

1963 - 1964 Vicher Leo housle externí učitel 

1964 - 1968 Hrbáč Lumír klarinet učitel 

1964 - 1967 Sitarová Jiřina housle učitelka 

1966 - 1975 Fojtíková Blanka klavír učitelka 

1966 - 1973 Kubičová Eva taneční obor externí učitel 

1967 - 1969 Kubičová Marie literárně-dramatický obor externí učitelka 

1967 - 1968 Rybková Marie klavír externí učitelka 

1967 - 1975 Tichý Přemysl housle učitel 

1968 - 1976 Dobeš Robert klarinet externí učitel 

1968 - 1971 Rybka Aleš klavír učitel 

1970 - 1971 Rybková Lenka klavír učitelka 

1971 - 2013 Neuwirthová Ivana akordeon učitelka 

1971 - 1988 Polzerová Eva 
taneční obor 

učitelka 
literárně-dramatický obor 

1971 - 1972 Jelínková Renata klavír externí učitelka 

1971 - 1972 Kuželová Hana klavír externí učitelka 

1971 - 1972 Pastuszková Danuta klavír externí učitelka 

1972 - 1977 Šputová Eva klavír učitelka 

1974 - 2013 Bräuerová Blažena akordeon učitelka 

1974 - 1976 Klapetková Alena klavír učitelka 
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Pedagogický sbor a správní zaměstnanci ve školním roce 2013/2014 

Pedagogický sbor a absolventi 2014 
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Pedagogičtí zaměstnanci školy 

1974 - 1975 Voznicová Jarmila klavír učitelka 

1976 - 1979 Vídenka Josef housle externí učitel 

1977 - dosud Turoňová Božena flétna učitelka 

1979 - 1980 Hubová Helena klavír učitelka 

1980 - 1983 Kubíková Iva housle učitelka 

1981 - 2009 Hrubá Irena flétna učitelka 

1981 - dosud Neklová Zdeňka klavír učitelka 

1981 - 1982 Bergrová Alena akordeon učitelka 

1981 - 1984 Rykalová Milada akordeon učitelka 

1981 - 1982 Kaštovský Alfréd flétna externí učitel 

1981 - 1982 Michalská Zdeňka flétna externí učitelka 

1982 - 1983 Habustová Miroslava akordeon učitelka 

1983 - 1987 Neuwirthová Monika housle učitelka 

1983 - 1984 Hrušková Daniela klavír externí učitelka 

1983 - 1984 Kaštovská Eva flétna externí učitelka 

1983 - 1984 Suchomelová Jana klavír externí učitelka 

1983 - 1984 Zajončková Miroslava flétna externí učitelka 

1987 - dosud Suchánková Miluše kytara učitelka 

1987 - 1993 Habusta Miloslav housle externí učitel 

1987 - 1989 Chmielová Marta klavír externí učitelka 

1987 - 1989 Kocurová Petra klavír externí učitelka 

1988 - 1993 Horák Jeroným literárně-dramatický obor učitel 

1988 - 1989 Kubofová Daniela taneční obor externí učitelka 

1989 - dosud Vroblová Gabriela taneční obor učitelka 

1990 - 1994 Střelcová Věra taneční obor učitelka 

1993 - 2005 Tuláčková Marie literárně-dramatický obor učitelka 

1995 - dosud Maternová Martina akordeon učitelka 

1996 - 2008 Pillichová Ivana flétna učitelka 

1996 - 1998 Košela Miroslav taneční obor učitel 

1998 - dosud Žurková Alena, Mgr. klavír učitelka 

1998 - 2004 Návratová Květoslava klavír učitelka 

1999 - 2000 Gillig Ondřej kytara externí učitel 

2000 - 2004 Výtisková Hana kytara externí učitelka 

2002 - 2004 Drechslerová Jana klavír externí učitelka 
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Pedagogičtí zaměstnanci školy 

2009 - 2010 Švabíková Lucie klavír učitelka 

2010 - 2011 Majerská Kateřina akordeon učitelka 

2006 - 2007 Reichlová Marta zpěv externí učitelka 

2003 Petrášová Jitka klavír externí učitelka 

2005 - dosud Béreš Pavel, MgA. klarinet, saxofon učitel 

2012 - dosud Dluhošová Andrea klavír, korepetice  učitelka 

2011 - dosud Schubertová Irena, Mgr. literárně-dramatický obor externí učitelka 

2012 - dosud Kotyk Jaroslav, MgA. klarinet, saxofon, flétna učitel 

2011 - dosud Hoňková Jana flétna učitelka 

2007 - dosud Jungová Soňa, BcA. literárně-dramatický obor, zpěv učitelka 

2011 - dosud Monsportová Iveta akordeon externí učitelka 

2012 - dosud Háčková Lenka korepetice tanečního oboru externí  učitelka 

Ředitelé školy v letech 1953 - 2013 

1953 - 1954 Vavřina Karel 

1954 - 1983 Macurová Jarmila 

1983 - 2002 Hrubá Irena 

2002 - 2012 Bräuerová Blažena 

2012 - dosud Béreš Pavel, MgA. 

Administrativní pracovnice Školnice 

1969 - 1974 Hruzíková Jitka 1953 - 1974 Bocková Hedvika 

1990 - 1990 Sirotková Věra 1974 - 1983 Mrázková Zdeňka 

1990 - 1994 Králová Hana 1983 - 1985 Bílková Ilona 

1994 - dosud Hulbojová Libuše 1985 - 1987 Binarová Bernardeta 

  1987 - 1995 Krupová Jana 

  1995 - dosud Večerková Pavla 
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Šatnářky Předsedové SRPDŠ 

1997 - 2002 Černá Ema 1954 - 1961 Pešek Bedřich, JUDr. 

2002 - 2012 Tlolková Jana 1961 - 1964 Fromelius Jaroslav 

2013 - dosud Špalková Eva 1964 - 1967 Hub Antonín 

  1967 - 1970 Kříbek Miroslav 

Topiči 1970 - 1974 Rozsypal Vilibald 

1968 - 1974 Bocek Otmar 1974 - 1975 Tomášková Hedvika 

1974 - 1974 Mrázek Adolf 1975 - 1976 Otipka Josef 

1974 - 1975 Strakoš Ludvík 1976 - 1979 Hlavatý Jan, Ing. 

1975 - 1977 Pešek Josef 1979 - 1984 Bílský Miloš, Ing. 

1977 - 1992 Šmicerlová Antonie 1984 - 1990 Komárová Věra 

2001 - 2003 Smolová Jarmila 1990 - 1997 Večerková Pavla 

2003 - 2004 Teichman Jan 1997 - 1998 Petrová Hana, Mgr. 

2005 - 2008 Vřeský Vladimír 1998 - 2001 Vítová Šárka 

2008 David Milan 2001 - 2008 Monsportová Miluše 

  2008 - 2012 Janovská Šárka, Mgr. 

  2012 - dosud Svobodová Anna 

Absolventi studující a pracující v oboru profesionálně 

Placheta Vratislav Šigutová Jana (Hoňková) 

Rybková Lenka Brydniaková Jana (Něničková) 

Neuwirthová Ivana Výtisková Hana 

Bräuerová Blažena Musialek Robert 

Turoňová Božena Lyčková Veronika 

Nosková Hana Hoš Tomáš 

Hub Jaromír Ochvat Petr 

Habustová Miroslava (Halatová) Švabíková Lucie 

Neklová Zdeňka Karásková Kristýna 

Bergrová Alena Sas Patrik 

Majerská Kateřina Monsportová Iveta 

Maternová Martina Chmelová Eva 

Bluchová Lenka Hamza Lukáš 

Pillichová Ivana (Něničková)  



15 

 

Vánoční koncert  

dne 18. prosince 2013  

kolonáda  

Sanatorií Klimkovice 

Fotografie:  

Žákyně 1. a 2. ročníku tanečního oboru 

Flétnový a kytarový soubor pod 

vedením p. uč. Boženy Turoňové 

Žákyně II. stupně tanečního oboru a 

studia pro dospělé 
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Významné soutěžní úspěchy žáků a pedagogů 

Za celou dobu existence Základní umělecké školy Klimkovice se žáci pravidelně účastnili 

soutěží pořádaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy pro základní umělecké 

školy dříve lidové školy umění. Tato více kolová soutěž (školní, okresní, krajská, ústřední) 

pravidelně probíhá každým rokem pro různé obory. Ve výčtu jsou uvedeny pouze výsledky 

v ústředním kole, neboť žáci za dobu 60-ti let získali v okresních a krajských kolech celou 

řadu předních umístění. Všem účastníkům patří velké uznání, jelikož splnit přísné soutěžní 

podmínky není snadné. Každé umístění tak zasluhuje náš respekt a poděkování, neboť účast 

v soutěži a příprava na ní zabere žákům i pedagogům mnohdy více než polovinu školního 

roku. Dále jsou zde uvedeny významné festivaly a soutěže, na kterých žáci vždy velmi dobře 

reprezentovali naši školu a město Klimkovice. Uvedeni jsou zde rovněž pedagogové, kteří 

žáky připravovali, neboť jejich osobní účast, hodiny práce navíc, obětavost, s jakou se snažili 

žákům předat to nejlepší ze svého umění, dozajista patří k připomenutí. 

Ústřední kola soutěží ZUŠ 

rok pedagog 
obor, nástroj, 

forma 
přijímení a jméno umístění 

1984/1985 I. Neuwirthová akordeon  Rykalová K. čestné uznání 

1985/1986 

E. Polzerová 
sólový 

přednesový 
projev 

Bulušková M. čestné uznání 

E. Polzerová 
sólový 

přednesový 
projev 

Bártová E. čestné uznání 

1988/1989 E. Polzerová 
sólový 

přednesový 
projev 

Bártová E. 2. místo 

1993/1994 

I. Hrubá flétna Brydniaková J. 2. místo 

I. Hrubá flétna Teichmannová M. 3. místo 

I. Neuwirthová kvarteto 
Vávrová E., Brydniaková J., 

Neuwirthová P., Homolová A. 
1. místo 

1995/1996 I. Neuwirthová kvarteto 
Homolová A., Neuwirthová P., 

Teichmannová, Vávrová E. 
3. místo 

1997/1998 M. Tuláčková 
sólový 

přednesový 
projev 

Neklová P. účastnický list 

1998/1999 M. Suchánková kytara Homola P. účastnický list 

1999/2000 I. Hrubá flétna Dobešová V. čestné uznání 
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Ústřední kola soutěží ZUŠ 

rok pedagog 
obor, nástroj, 

forma 
přijímení a jméno umístění 

2001/2002 I. Neuwirthová akordeonové trio 
Lubojacká J., Stará M., 

Výtisková Z. 
2. místo 

2004/2005 

I. Neuwirthová kvarteto 
Monsportová I., 

Trojančíková A., Buroň M., 
Kačmarčíková I. 

3. místo 

I. Neuwirthová trio 
Stará M., Bálková K., 

Hájková B. 
1. místo 

2007/2008 

B. Bräuerová akordeon Chmelová E. 3. místo 

I. Neuwirthová akordeon Monsportová I.  čestné uznání 

I. Neuwirthová trio 
Monsportová I., Bálková K., 

Hájková B. 
1. místo 

2012/2013 M. Maternová akordeonové trio 
Černík T., Besta O., 

 Hutník P. 
2. místo 

 

Další přehlídky a soutěže 

rok pedagog název soutěže 
obor, forma, 

nástroj 
umístění přijímení 

1986/1987 E. Polzerová 

Národní přehlídka  
literárně-

dramatický 
obor soubor 
Klobouček 

účastnický list   
dětských divadelních 

souborů -Kaplice 

2000/2001 M. Tuláčková 
Přehlídka 

divadelních souborů 
- OPONA 

literárně-
dramatický 

obor soubor 
Klobouček 

účastnický list   

2003/2004 

G. Vroblová 
FOKUS  

taneční obor 3. místo   
soutěžní přehlídka 

M. Tuláčková Porubská rolnička 

literárně-
dramatický 

obor  
1. místo Karásková K. 

2004/2005 G. Vroblová 
FOKUS  

taneční obor 3. místo   
soutěžní přehlídka 

2006/2007 G. Vroblová 
FOKUS  

taneční obor 2. místo   
soutěžní přehlídka 
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Vánoční 

koncert  

dne 18. 

prosince 2013  

kolonáda 

Sanatorií 

Klimkovice 

Fotografie: 

Soubor zobcových 

fléten, pod vedením 

p. uč. J. Hoňkové,  

Akordeonový soubor 

starších žáků a žáci 

přípravné hudební 

výchovy p. uč. M. 

Maternové 
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Další přehlídky a soutěže 

rok pedagog název soutěže 
obor, 

forma, 
nástroj 

umístění přijímení 

2007/2008 G. Vroblová 

FOKUS  
taneční 

obor 
1. místo   soutěžní přehlídka  

Tanec bez hranic 

2008/2009 I. Neuwirthová 

15. ročník  

trio 2. místo 
Bálková K., 

Monsportová I., 
Hájková B. 

interpretační soutěže 
K. Ditters a hudební 

klasicismus ve 
Vidnavě 

2010/2011 

A. Žurková 

Mládí  

klavír stříbrné pásmo Neuwirthová M. a Bohuslav Martinů  

v Poličce 

A. Žurková 

Mládí  

klavír stříbrné pásmo Žurková I. a Bohuslav Martinů  

v Poličce 

A. Žurková 

Mezinárodní 
Novákova klavírní 

soutěž  klavír čestné uznání Žurková I. 

v Kamenici nad Lipou 

2011/2012 

M. Maternová 

Mezinárodní  

akordeon účastnický list Besta O. akordeonová soutěž 
Ostrava 

A. Žurková 

Mládí  

klavír zlaté pásmo Martiník M. a Bohuslav Martinů  

v Poličce 

2012/2013 A. Žurková 

celostátní soutěžní 
přehlídka klavírní hry 

Mozart opět  klavír 1. místo Martiník M. 

v Olomouci 
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 Hudební festivaly 

rok pedagog název festivalu forma, nástroj umístění 

1998/1999 
I. Neuwirthová, 

B. Turoňová 
Festival populární 
hudby Hořovice 

Souborová hra  
akordeonů a fléten 

bronzové pásmo 

1999/2000 I. Neuwirthová 
I. Evropský festival 
akordeonových or-

chestrů v Praze 

Klimkovický soubor 
akordeonů a fléten 

hodnocení  
velmi dobrý 

2005/2006 I. Neuwirthová 
IV. Evropský festival 
akordeonových or-

chestrů v Praze 

Klimkovický soubor 
akordeonů a fléten 

hodnocení  
výborný 

2008/2009 I. Neuwirthová 
XI. Ročník  

HARMONIA VIVA 
 ve Wroclavi (Polsko) 

Klimkovický soubor 
akordeonů a fléten 

Cena  
pro nejlepšího  

účastníka soutěže 

Klimkovický soubor akordeonů a fléten na festivalu  

ve Wroclavi v roce 2009  
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Co mi dává a co mi bere ZUŠka 

Co mi dává a co mi bere ZUŠka? Je ZUŠka vůbec k něčemu dobrá? Není lepší dělat místo 

toho nějaké jiné aktivity? Celkem zajímavé otázky, na které se pokusím najít odpověď. 

Nejlepší bude, když si ukážeme, jak se takový "muzikant" připravuje na koncert, co zažívá 

a jaké má pocity na samotném koncertu a po něm.  

Když se začíná učit skladbu, kterou má zahrát na koncertě, většinou se mu vůbec nechce. 

Hlavou se mu honí různé nápady zajímavější než procvičování. Nevidí prostě důvod se učit. 

Radši by byl venku s kamarády nebo hrál na počítači. Nedá se však nic dělat, je třeba cvičit. 

Zpočátku je opravdu učení mučením. Během této aktivity se střídají pocity od: „nikdy se to 

nenaučím…“ po „už mi to jde skvěle". Ve chvíli, kdy přichází chuť hrát si skladbu jen tak 

pro radost, je vyhráno. V tom momentě většinou žák pochopí, proč jde do ZUŠky, zatímco by 

mohl jít do kina. A ta energie, která muzikantem prostupuje na koncertě, když ladí s celým 

orchestrem a radost když zazní potlesk, ta stojí za tu námahu. V duchu pak děkuje všem, 

kteří mu pomohli.  

Muzika je jazyk srozumitelný na celém světě. Ačkoliv neumíme rodnou řeč muzikanta, 

pochopíme, co nám jeho hudba chce říct. Leckdy se nám při poslechu hudby tlačí slzy do očí, 

jindy zažíváme neuvěřitelnou radost.  

Osobně si myslím, že mi toho hudebka hodně dala. Takže závěr: ZUŠka víc dává, než bere.  

Jiří Horníček, student II. stupně základního studia, ZUŠ Klimkovice 

žákyně tanečního oboru 
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Trochu zamyšlení na závěr 

 Jak jsem se na začátku zmínil, 60 let života školy můžeme směle přirovnat k životu 

lidskému. Ovšem budu rád, když se škola dožije dalších kulatých výročí, které již jeden 

lidský život přesáhne. Tradice uměleckého školství v Klimkovicích hluboko zakořenila 

a věřím, že  bude růst všemi směry, neboť historická stopa je zřejmá a hodná následování.  

 Věřím, že díky naší usilovné práci vštěpovat kulturu a umění nastávajícím 

generacím, rozvíjet tvořivost, rozpoznávat různé druhy citů a nálad, rozvíjet komunikaci 

nejen uměleckou, poznat i okusit úspěch mnohdy násobený společným dílem, pěstovat 

potřebu dlouhodobé systematické práce, obhájíme se naši existenci v soustavě škol. 

Přesvědčíme i naše odpůrce, že právě umělecké vzdělávání je velmi přínosné 

a nepostradatelné pro rozvoj měkkých dovedností, což v konečném důsledku vede 

ke znalostní společnosti produkující zboží s vysokou přidanou hodnotou, jakož i uznávající 

umění a různé kulturní odlišnosti. 

 Pokud se nám podaří v tomto ohledu přesvědčit ministerstvo školství a vládu 

o naší nezastupitelnosti, pak věřím, že se dočkáme i větší podpory, abychom se mohli 

rozvíjet, zvyšovat nabídku a pestrost uměleckých oborů a bude-li zájem, zvyšovat počty 

žáků. To však závisí na finančních prioritách politické reprezentace a v celkové změně 

financování školství. Proto také děkuji za podporu všem rodičům, kteří vynakládají svůj díl 

finančních prostředků na umělecké vzdělávání svých dětí a jsem rád, že nám zachovávají 

přízeň ve vysoké účasti na našich akcích. 

Čemu se nevyhneme v blízké budoucnosti? 

 Důležitým úkolem pro vedení školy a jejího zřizovatele bude renovace budovy, 

na které se podepsal zub času, a jež očekává naši pozornost, neboť celková rekonstrukce 

budovy proběhla v 50. letech minulého století. Zajisté proto nemůže splnit přísné 

požadavky na úspornost z hlediska dnešních i budoucích trendů a potřeb. Kromě vnějších 

parametrů budovy by zasluhovalo postupnou výměnu i nástrojové vybavení. Zejména jde 

o koncertní křídlo a klavíry, které není možné zajistit z provozních prostředků školy.  

 Mohu zaručit, že nadále budeme sledovat vývoje ve vzdělávání, kritickým 

pohledem zhodnotíme klady i zápory všech novinek a zajistíme jejich dostupnost pro naše 

žáky, abychom byli moderní otevřenou institucí pro všechny. 

Na úplný závěr mé přání 

 Přeji škole kvalitní odborné i lidské vedení, mnoho vstřícných podnětných 

i obětavých pedagogů, mnoho tvořivých vnímajících pilných žáků a studentů, mnoho 

spokojených rodičů a příbuzných i chápajícího publika a také dostatečné finanční zdroje 

do minimálně dalších šedesáti let. 

MgA. Pavel Béreš , ředitel školy 
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Za finanční podporu a pomoc při realizaci slavnostních akcí k 60. výročí založení školy  

velmi děkujeme: 

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy 

městu Klimkovice 

paní Ing. Zuzaně Auingerové 

rodině Bijokové Drábkové 

firmě Mikes s.r.o. 

firmě Elektro Hechter 

firmě Ing. Jiřího Macury 

panu Mgr. Karlu Ležatkovi 

firmě Atrium reality a.s. 

firmě Bavlna s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizační tým:  MgA. Pavel Béreš, Martina Maternová, Libuše Hulbojová,  

 Miluše Suchánková,  Božena Turoňová, Ing. Jiří Pillich 

Fotografie:  Prima foto, Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Dušan Kupka,  

 archiv ZUŠ Klimkovice 

Ilustrace a logo:  Kateřina Maternová, Mgr. Alena Seidlerová 
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