Akce ZUŠ Open v regionech:
Hlavní město Praha
Pod křídly Pražského jara v Praze ZUŠ Open odstartuje v pátek 31. května - představí
talentované stipendisty programu MenART, který nadaným žákům základních uměleckých
školy z celé ČR a jejich pedagogům umožňuje spolupráci s předními českými umělci. Program
zve na hudební putování sály Anežského kláštera. 1. června, na Den dětí, spojí své síly ZUŠ
z Prahy i dalších regionů při koncertu duchovní hudby v překrásných prostorách Břevnovského
kláštera. Zazní například duchovní díla G. F. Händela, A. Dvořáka, J. S. Bacha, P. Jurkoviče či
W. A. Mozarta. V hlavním městě vyvrcholí ZUŠ Open oslavou Dne dětí v sobotu opět
v krásných prostorách Valdštejnské zahrady Senátu Parlamentu ČR, kde se představí ty
nejúspěšnější hudební soubory, sbory, taneční i divadelní skupiny ze všech krajů České
republiky. Rekordních 850 malých účinkujících zve v Praze na nabitý celodenní program plný
hudebních i tanečních vystoupení, workshopů i tvůrčích dílen pro děti. Celý den zakončí
slavnostní koncert pod patronací Alice Nellis, na kterém vystoupí společně dětské sbory z celé
ČR za doprovodu orchestru ze Zlínského kraje.
Jihočeský kraj
V Českých Budějovicích proběhne celodenní program ZUŠek Jihočeského kraje v pátek 31.
května na velkém pódiu na Sokolském ostrově. V průběhu dne vystoupí nejlepší soubory,
sbory i sólisté. Vrcholem programu bude společné vystoupení patronky projektu, pěvkyně
Magdaleny Kožené, která zde zakončí svou cestu po akcích ZUŠ Open. Za zmínku stojí i výstava
v prostorách krajského úřadu, kde se představí 17 jihočeských ZUŠek. Děti zde prezentují
všechny aktivity svých škol. K vidění budou výtvarné práce malých umělců, ale i neobvyklé
masopustní masky nebo loutky. V Českém Krumlově se v pátek odpoledne úderem 15. hodiny
setkáte s uměním téměř na každém kroku. Žáci místní ZUŠky zaplní uměním různé kouty
města na mnoha stanovištích. Městem Jindřichův Hradec zase projde průvod hudebníků,
výtvarníků, divadelníků a tanečníků, který oživí celé město.
Jihomoravský kraj
Brno oslaví ZUŠ Open v pátek 31. května. Hlavní program na Dominikánském náměstí
odstartuje ve 14:30 hodin a následně se představí 14 základních uměleckých škol města. Na
scéně se objeví tanečníci, hudebníci i divadelníci. Výtvarný obor bude tvořit v krásné uličce
lemované sochami u kostela sv. Michala a na nádvoří Staré radnice Brno, kde se také bude
veřejně učit. Kolemjdoucí si mohou vyzkoušet hru na různé hudební nástroje. Jako hosté
programu vystoupí dechová skupina z Katowic z Polska, z města, které podobně jako Brno
nese titul Město hudby UNESCO. Vrcholem celého odpoledne bude vystoupení symfonického
orchestru Mladí brněnští symfonikové a pokus o vytvoření největšího sboru města Brna za
pomoci veřejnosti. Společně všichni zazpívají „Proč bychom se netěšili“, sbor z opery Bedřicha
Smetany Prodaná nevěsta. V pátek ožije uměním například i zámek ve Velkých Opatovicích,
kde místní ZUŠka připravuje pestrý celodenní program pro malé i velké návštěvníky. Večer
zazní v podání souboru mladých hudebníků Jazzový koncert. ZUŠ v Moravském Krumlově
připravuje večer komorní hudby a v Židlochovicích se chystá malování v zahradě, které spojí
žáky všech oborů školy.
Karlovarský kraj
Společný dvoudenní happening ZUŠek Karlovarského kraje propukne na Mlýnské kolonádě,

která ožije hudbou, tancem a divadlem. Představí se zde soubory, sbory i sólisté téměř všech
škol Karlovarského kraje. Můžete se těšit na proud hudebních i tanečních vystoupení, výstavu
výtvarných prací i živou tvorbu malých výtvarníků. V pátek okolo 10. hodiny Karlovy Vary
přivítají zakladatelku fondu Magdalenu Koženou, která si zazpívá spolu se sbory v doprovodu
ZUŠ Bandu. V 18 hodin si žáci zahrají s Karlovarským symfonickým orchestrem Haydnovu
"Dudáckou" symfonii. V sobotu se program ZUŠ Open propojí s městským karnevalem a oslavy
umění budou pokračovat. Oslavy ZUŠ Open ve Františkových Lázních zahájí v pátek Cimrman
Drums Band pochodem přes město. Od 14:30 hodin bude před hotelem Centrum probíhat na
pódiu vystoupení žáků ZUŠ Járy Cimrmana. V blízkosti pódia budou probíhat výtvarné
workshopy - keramiky, kresby a malby a oděvní tvorby. ZUŠ Kynšperk nad Ohří zase připravuje
akci s názvem Toulky téměř zapomenutou historií.
Kraj Vysočina
Základní umělecká škola v Jihlavě zve 31. května na hudebně otevřené město, kde se formou
BusKingu setkáte nejen s žáky ZUŠ Jihlava, ale všemi, kteří si chtějí užít muzicírování v ulicích
města. Program začíná ve 14 hodin na Autobusovém nádraží a pokračuje u Diodu v Benešově
ulici, Smetanových sadech, u Brány v ulici Matky Boží, v City parku a v dalších místech města.
Večer v 19 hodin proběhne koncert v Dělnickém domě k výročí 25 let založení pěveckých
sborů ZUŠ Jihlava Gaudium a Radost pod vedením sbormistra Petra Sobotky. Uměním na
Vysočině ožije i například zámek Telč a jeho okolí, kde se v dopoledním programu představí
soubory školy a sólisté. Ve 13 hodin zazní na zámku Intrády. Odpoledne si pak návštěvníci
mohou vybrat, zda navštíví zámecký park a poslechnou si Kytary v parku nebo pod arkádami
v zahradě, či si poslechnou Pěvce na nádvoří Univerzitního centra. Pestrý program potrvá až
do večera a bude zakončen Večerníčkem ředitele školy, kde zazní písně v podání samotného
pana ředitele ZUŠ. V rámci ZUŠ Open budou ve škole probíhat volné výtvarné dílničky.
V Chotěboři připravuje místní ZUŠka na páteční odpoledne na náměstí T. G. Masaryka program
s příznačným názvem "My se v ZUŠce nenudíme", kde se představí jak sólisté, sbory, Žákovský
komorní orchestr, dechový orchestr i malí bubeníci.
Královéhradecký kraj
K vrcholům letošního ročníku v Královéhradeckém kraji bude patřit celodenní sobotní program
oslavy Dne dětí na poutním místě Neratov, kde uměním žáků a jejich pedagogů ožije nejen
kostel nanebevzetí Panny Marie, ale i celá obec Neratov. Školy z Královéhradeckého a
Pardubického kraje chystají celou řadu hudebních vystoupení v poutním kostele i ve
venkovních prostorách, tvůrčí dílny v budově sdružení Neratov, do kterých zapojí taktéž místní
komunitu pečující o bližní s postižením. Vrcholem dne bude slavnostní večerní koncert, na
kterém budou účinkovat žáci obou krajů. Cílem tohoto projektu je taktéž poukázat na
výjimečnou hodnotu činnosti Sdružení Neratov. Zajímavý program nabídne i Dvůr Králové nad
Labem, kde se v pátek můžete potkat s malými umělci třeba na náměstí T. G. Masaryka, v
kostele Českobratrské církve evangelické, v Městském muzeu či pasáži 80. Uměním ožije
v pátek i celý zámecký park v Jičíně a na sobotu si zase připravilo zajímavý program na
historickém náměstí Nové Město nad Metují, které ho spojilo s Food Art Festivalem.
Liberecký kraj
Vynikající žáci ZUŠ Liberec připravují již v předvečer happeningu 30. května Open air koncert
na prostranství před školou, kde se představí soubory a orchestry školy, zatančí žáci tanečního
oboru a výtvarníci ve dvou stáncích připraví výtvarné tvoření pro všechny příchozí. Další den

přivítá Liberec vzácné hosty - Dechový orchestr z Holandska, se kterým Dechový orchestr ze
ZUŠ Liberec zahraje společně oblíbené skladby i novinky ze svého repertoáru. Bohatým
programem zpestří 1. června ZUŠ Doksy v rámci ZUŠ Open 1. června Dětský den pořádaný
Kulturou Doksy. Odpoledne plné divadla, hudby a malých výtvarníků vyvrcholí společným
představením všech oborů v Kramářské písni. V Tanvaldě se v sobotu odpoledne ZUŠ Open
připojí k Zavízofestu, který je malým festivalem kapel a hudebních souborů z Tanvaldska. V
rámci tohoto festivalu vystoupí Big Band ZUŠ Tanvald.
Moravskoslezský kraj
Největší společná akce ZUŠ Open v Moravskoslezském kraji se uskuteční v Hlučíně, kde se na
Mírovém náměstí po dva dny představí ZUŠky z celého kraje. Akce s názvem Srdeční záležitost
společně oslaví také Den dětí soutěžemi, hrami a jinými aktivitami. Těšit se můžete na koncert
zahraničního a českého orchestru, několik tematických koncertů, výstavu, taneční vystoupení
i divadlo. Nebude chybět ani úspěšný koncert pro neslyšící publikum Vidět slyšené. Malé
umělce podpoří koncertem David Stypka. V Ostravě chystají ZUŠky koncerty společně
s Janáčkovou konzervatoří, kde se představí všechny obory. Uměním budou celý pátek žít
například i sady Bedřicha Smetany ve Frýdky-Místku, kde se postupně představí malí
hudebníci, tanečníci, výtvarníci i divadelníci. ZUŠka zkrášlí i Masarykovo náměstí v Novém
Jičíně, kde se v pátek uskuteční happening pod širým nebem ve spolupráci s projektem
Cirkulum na cestách.
Olomoucký kraj
Horní náměstí v Olomouci ožije uměním v pátek od 14 hodin, kde se na pódiu představí malí
tanečníci z různých školy Olomouckého kraje. V sobotu pak bude patřit pódium od 13 hodin
symfonickým, dechovým, kytarovým nebo smyčcovým orchestrům a komorním
souborům ZUŠ. Malí výtvarníci budou tvořit v sobotu odpoledne také na Horním náměstí.
Program ZUŠ Open proběhne ve spolupráci se Svátkem písní a města. V Prostějově proběhne
pestrý program v pátek odpoledne v ulicích města a hlavní koncert se uskuteční v 17 hodin na
nádvoří zámku. Šumperk ožije od 14:30 průvodem dechového orchestru a všech zúčastněných
žáků ZUŠ. Program bude probíhat na pěší zóně města a v Sadech 1. máje, kterého se zúčastní
další školní soubory - symfonický orchestr, kytarový orchestr, dramatické oddělení, taneční
oddělení. Jako speciální host vystoupí šumperská skupina O5 a Radeček, jejíž všichni členové
jsou bývalými absolventy školy.
Pardubický kraj
ZUŠ Pardubice - Polabiny chystá na pátek 31. května odpoledne vystoupení malých hudebníků
v atraktivně akustickém prostoru secesní Machoňovy pasáže v centru města od 15 hodin. ZUŠ
Pardubice zase láká v pátek večer na slavnostní koncert žáků hudebního oboru, Pardubického
dětského sboru a dechového orchestru "No Strings Orchestra". Odpoledne ještě pěvecký sbor
školy Iuventus Cantans stihne potěšit děti z pardubického dětského domova. Hudbou tancem
i výtvarným uměním ožije i Smetanovo náměstí v Litomyšli. Zde od 13 hodin odstartuje bohatý
program včetně komediantského průvodu ulicemi města. ZUŠky Pardubického kraje se aktivně
zapojí i do celodenní sobotní program oslavy Dne dětí na poutním místě Neratov, kde uměním
žáků a jejich pedagogů ožije nejen kostel nanebevzetí Panny Marie, ale i celá obec Neratov.
Vrcholem dne bude slavnostní večerní koncert, na kterém budou účinkovat žáci obou krajů.
Cílem tohoto projektu je taktéž poukázat na výjimečnou hodnotu činnosti Sdružení Neratov.
V Pardubickém kraji se symbolicky ZUŠ Open připomene ještě v rámci festivalu Smetanova

Litomyšl pestrým doprovodným programem v režii ZUŠ Litomyšl a Vysoké Mýto 22. června na
Dni talentů stipendijního programu MenART.
Plzeňský kraj
V Plzni bude probíhat program ZUŠ Open oba dva dny od 10 hodin na pódiu na náměstí
Republiky, kde malí umělci potěší publikum hudbou, tancem i divadlem. V pátek zahájí
odpolední program patronka ZUŠ Open, pěvkyně Magdalena Kožená v doprovodu generálního
ředitele České filharmonie Davida Marečka. Na společném happeningu se v bohatém
programu představí sbory i sólisté škol z celého kraje. Výtvarná část programu bude probíhat
1. 6. v Křižíkových sadech - u Proluky, kde ZUŠ Zámeček připravuje od 14 hodin výtvarný
workshop. V Šafaříkových sadech můžete strávit sobotní odpoledne v Trnkové zahradě v režii
ZUŠ Trnka. Za zmínku stojí i páteční vernisáž výstavy ve Schované kavárně od 17 hod. s názvem
"V širších, stále širších kruzích“, kde představí své práce s tématem přírody, inspirované
uměním přírodních národů i moderním uměním a výtvarné experimenty děti ze ZUŠ B.
Smetany. Opět po roce ožije uměním například i náměstí v Kašperských Horách, kde se v pátek
odpoledne spustí program v rytmu barev a hudby. V pravé páteční poledne začne program i
náměstí Svobody v Sušici, kde se představí všechny obory místní ZUŠ Františka Stupky.
Středočeský kraj
Jedním z vrcholů dění ZUŠ Open ve Středočeském kraji bude oslava Dne dětí v Litni, která
vzniká ve spolupráci se zámkem Liteň. V krásných prostorách zámku, zámecké zahrady
a v přilehlých budovách chystají školy z regionu celodenní kulturní program napříč obory,
který zahrnuje prezentaci hudebních sborů a souborů mnoha žánrů, rozsáhlou výstavu v
zahradě, historické i lidové tance, provedení autorského muzikálu či živou fotolaboratoř.
Slavnostní zahájení akce je v 11:00 hodin a program potrvá do 18:00. ZUŠky Středočeského
kraje se sejdou i v pátek v Příbrami, kde na náměstí T. G. Masaryka od 15:00 proběhne tradiční
přehlídka SchoolStock 2019. Po intenzivní zimní přípravě sem vysílá každá škola ze svého
pomyslného „skladu“ to nejlepší, čím se může prezentovat. V Kutné Hoře bude program ZUŠ
Open probíhat celý pátek, kdy mnoho míst v centru města oživí hudba i tanec. Uměním ožije
v pátek od 15 hodin také například Masarykovo náměstí v Brandýse nad Labem.
Ústecký kraj
Vynikající žáci ZUŠ Ústeckého kraje, konzervatoře Teplice a Severočeská filharmonie Teplice
společně vystoupí na programu s názvem Mládí s filharmoniky pod vedením zkušeného
dirigenta a pedagoga Ladislava Ciglera. Koncert se uskuteční již v úterý 28. května v 19 hodin
na Mírovém náměstí v Teplicích a představí se zde také nejúspěšnější český účastník
mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte Jan Čmejla. Program je zařazen
do Festivalu Ludwiga van Beethovena Teplice. V pátek 31. května ožije uměním i Kostelní
náměstí v Ústí nad Labem. Zde vystoupí od 15 hodin pěvecké sbory a kapely ZUŠ okresu. Na
páteční odpoledne připravuje pestrý program i například ZUŠka v Děčíně, kde v pasáži Centra
Pivovar zazní v podání žáků filmové melodie 60. let. V Litvínově se během obou dní ZUŠ Open
představí nejlepší soubory literárně-dramatického oboru v rámci finále ústřední umělecké
soutěže ZUŠ.
Zlínský kraj
ZUŠky Zlínského kraje sdružené ve spolku Zuška?Zuška! připravují v rámci ZUŠ Open rozsáhlou
sérii akcí v rozmezí několika týdnů. V termínu ZUŠ Open 31. 5. a 1. 6. zvou na pestrý

multikulturní program ve spolupráci s 59. ročníkem Zlín Film Festivalu. V Parku Komenského
se můžete těšit na celou řadu koncertů, divadelních představení a tanečních vystoupení. Děti
se budou moci zapojit do výtvarných dílen, pod vedením žáků zuš. Tématem letošního
programu je Cestování a objevování. Celou akci budou moderovat mladí talentovaní herci,
kteří se v letošním školním roce stali součástí mimořádně úspěšného projektu Malí velcí herci.
Celý program se uskuteční na dvou scénách s dalším doprovodným programem v parku. ZUŠ
Open v režii Zuška?Zuška! vyvrcholí 8. června happeningem a koncertem v Květné zahradě a
skleníku v Kroměříži. V pátek se například v Holešově od 16:00 na zámku chystá bubenická
show a v Rožnově pod Radhoštěm ožije uměním v rámci odpoledního open-air koncertu park,
kde vystoupí žáci hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru. Mladé hudebníky,
divadelníky, tanečnice i výtvarníky s barvami budete moci potkat celý pátek v ulicích
Uherského Hradiště.
ZUŠ Open 2018 – ohlédnutí
Do II. ročníku celostátního happeningu ZUŠ Open, který se uskutečnil 24. května 2018, se
zapojilo 400 základních uměleckých škol z 300 měst a obcí Čech a Moravy. Dohromady bylo
uspořádáno na tisícovku koncertů, tanečních i divadelních představení nebo výstav, na kterých
odhadem účinkovalo okolo 130 000 malých umělců. ZUŠ Open se tak zřejmě stala
nejrozsáhlejší kulturní akcí v historii České republiky.
MenART
Nadační fond Magdaleny Kožené rozšířil své aktivity o projekt MenART, který je unikátním
ročním stipendijním programem mentoringu uměleckého vzdělávání, do kterého se mohou
zapojit nadaní žáci základních uměleckých škol a jejich učitelé. „Inspirativní setkání jsou v
životě zásadní”, tak zní motto celého programu, které pokračuje vyzdvižením role pedagogů
„Za každým výrazným umělcem stojí minimálně jeden osvícený pedagog”. „První pilotní ročník
ukázal, že setkávání s profesionály a jejich pohled na výuku a způsob interpretace či tvorby je
pro studenty i pedagogy nesmírně obohacující a přináší všem zúčastněným cenné impulsy,“
shrnuje Dana Syrová, zakladatelka programu. Do stipendijního programu MenART se hlásí žáci
ZUŠ z celé České republiky, kteří jsou starší deseti let, vždy ve spolupráci se svými pedagogy.
Pilotním ročníkem prošlo 140 stipendistů. Celoroční program je pro žáky i pedagogy zdarma,
vyžaduje však cílevědomé a soustředěné celoroční nasazení nad rámec běžné výuky.
Do role mentorů vstupuje devět předních osobností umělecké scény, které reprezentují 5
oborů zastoupené v programu: klasickou hudbu, autorskou tvorbu, výtvarným oborem,
literárně-dramatickým oborem a tancem. V letošním II. ročníku přebírají roli mentorů za
klasickou hudbu houslista Jan Fišer, sopranistka Kateřina Kněžíková a klavírista Ivo Kahánek,
za autorskou tvorbu skladatelka a klavíristka Beata Hlavenková a zpěvačka Radka Fišarová, za
výtvarné umění grafička Alžběta Skálová a sochař Michal Gabriel a nově také za literárnědramatický obor Viliam Dočolomanský a za tanec Jan Kodet. Ti se budou se studenty a jejich
pedagogy během školního roku 2019/2020 pravidelně setkávat. Nadační fond se tak soustředí
na podporu a rozvoj mladých talentů a inspiraci pedagogů. Prostor mladým talentům
základních uměleckých škol dává ve svém programu vedle Pražského jara i festival Smetanova
Litomyšl, který programu věnuje celou sobotu 22. června. Vystoupí nejen talentovaní žáci ZUŠ,
ale i jejich mentoři. Smetanova výtvarná Litomyšl hostí samostatnou výstavu prací výtvarné

sekce v prostorách bývalé tiskárny. Uznávaní umělci Milan Cais, Maxim Velčovský a Petr Nikl
v roli mentorů vedli své svěřence cestou k poznání kreativity, umění dívat se a vidět,
k pochopení, že proces je někdy více než výsledek.
Nadační fond Magdaleny Kožené
Mezzosopranistka Magdalena Kožená iniciovala podporu základních uměleckých škol jako
světově jedinečného konceptu uměleckého vzdělávání založením nadačního fondu na začátku
roku 2016. Členem správní rady fondu a spolupatronem akce je také generální ředitel České
filharmonie David Mareček. „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky
k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba
hýčkat, rozvíjet a podporovat," říká světoznámá mezzosopranistka Magdalena Kožená.
V České republice funguje 496 základních uměleckých škol, ve kterých studuje 251 tisíc žáků.
Aktuálně nabízejí čtyři základní obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický.
Posláním fondu je cílená podpora budování pozice ZUŠ jako prestižního a unikátního
systému moderního uměleckého vzdělávání.
Více podrobností o aktivitách fondu na www.nfkozena.cz.
ZUŠ OPEN pořádá:
Nadační fond Magdaleny Kožené a základní umělecké školy v ČR
Patronka a zakladatelka nadačního fondu: Magdalena Kožená
Spolupatron: David Mareček
Ve spolupráci: Asociace základních uměleckých škol ČR
Garanti: Alice Nellis (literárně dramatický obor), Maxim Velčovský (výtvarný obor) a Jan
Kodet (taneční obor)
Mecenáš: Julius Prüger
Podporovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrát hl. m. Prahy, Centrální
depozitář cenných papírů, Aveton, OSA
Záštitu udělili: Milan Štěch – místopředseda Senátu Parlamentu ČR, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury ČR; Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu
měst a obcí ČR
Více informací:
www.zusopen.cz
www.menart.cz

