


Lenka Sarah Žalčíková
Laureátka prestižní mezinárodní klavírní soutěže Concorso 
Pietro Argento v Itálii

Hře na klavír se věnuje od 5 let. V roce 2005 absolvovala 
Církevní konzervatoř v Kroměříži v oboru klavír ve třídě 
MgA. Jolany Zedekové. Nyní studuje JAMU v Brně v oboru 
kompozice v magisterském programu pod vedením prof. Ing. 
Ivo Medka, Ph.D. a HAMU v Praze, obor klavír u prof. Petera 
Toperczera.

Získala mnohá ocenění z domácích i mezinárodních soutěží 
a je vyhledávanou interpretkou soudobé hudby. Vystoupila 
na koncertních pódiích v Itálii, Německu, USA, Dánsku, 
Holandsku, Slovensku a v České republice. Její skladby 
zazněly v USA, Španělsku, Slovensku, Německu, Holandsku, 
Rakousku a na předních českých festivalech. Zúčastnila 
se mezinárodních mistrovských kurzů pod vedením Eliso 
Virsaladze, Mikhaila Dubova (Rusko), Avo Kouyumjiana (Ra-
kousko), Pierra Jasmina (Kanada), Frederica Lagarda, Mariny 
Primachenko-Moussu (Francie), Arcadi Zenzipéra (Německo), 
Ivana Klánského, Moniky Tugendliebové (ČR) aj.

Aktivně se podílí na realizaci projektu JAMU a PF UPOL 
„Slyšet jinak“ pro nejmladší skladatele na zámku v Hradci 
nad Moravicí. Spolupracuje s vynikajícími českými sólisty 
a soubory nově nastupující generace (Jana Lukášová, Lucie 
Slepánková, Silvie Náhlá, ISHA trio, Fortyfingers, ensemble 
Milej, PDS aj.) Zabývá se multimediální kompozicí a interak-
tivní improvizací.

V roce 2009 vystoupila jako sólistka s Moravskou filhar-
monií Olomouc, s Moscow Ensemble a připravila unikátní 
projekt realizace klavírních trojkoncertů J. S. Bacha, W. A. 
Mozarta a vlastního trojkoncertu „Di ritorno“ ve spolupráci 
s Filharmonií Brno. Téhož roku provedla několik sólových 
a komorních koncertů na půdě prestižního Kalifornského 
institutu umění v Los Angeles. Spolupracuje s Komorní filhar-
monií Písek a dalšími českými i zahraničními tělesy.

Každoročně také pořádá benefiční koncerty na podporu 
postižených dětí. V současnosti působí jako pedagog ZUŠ 
Orchidea v Brně a na International School of Music and Fine 
Arts v Praze.

Jana Lukášová
Jana Lukášová (1984) studuje flétnu u Prof. Jiřího Válka na 
Hudební akademii múzických umění v Praze. Absolvovala 
brněnskou konzervatoř ve třídě Mgr. Boženy Růžičkové, kde 
jí, jako nejlepší absolventce, bylo uděleno stipendium Nadace 
Leoše Janáčka.  

Je vítězkou národních i mezinárodních soutěží (Soutěžní 
přehlídka konzervatoří ve hře na dechové nástroje, Ostrava 
2003; Anglo-Czechoslovak Trust, Londýn 2006; Concorso 
Internazionale Di Musica “Pietro Argento”, Itálie - Gioia del 
Colle 2007, 2008).

Jako sólistka vystoupila s orchestry Czech Virtuosi, s Morav-
ským komorním orchestrem, Komorním orchestrem Boh-
dana Varchala, Ensemblem Opera Diversa. Od února 2009 je 
flétnistkou Filharmonie Brno. Natočila několik skladeb pro 
Český rozhlas Brno. Hudební vzdělání rozšiřovala na mnoha 
mistrovských interpretačních kurzech (Catherine Cantin, Jean 
Claude Gérard, Carlo Jans, Carine Levine, Clara Novak, Felix 
Renggli).

Jana Lukášová  flétna
Sára Žalčíková  klavír
Pavla Čichoňová  soprán

Jan Novák (1921-1984): Choreae vernales (Tance jara)
Ludwig van Beethoven (1770-1827): Sonata quasi una  
fantasia („Měsíční svit“), op.27 No.2
I. Adagio sostenuto
Micheael Levinas (*1949): Třepotání křídel
Albert Franz Doppler (1821-1883): Uherská fantazie, op. 26
Isaac Albeniz (1860-1909): Legenda – Asturias
Eldin Burton (1913-1979): Sonatine
I. Allegro grazioso
II. Andantino Sognando
III. Allegro giocoso, quasi fandango

Georg Friedrich Händel (1685-1759): Lass mich mit tränen
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Alleluja



Pavla Čichoňová
Pavla Čichoňová se narodila v Ostravě. Láska ke zpěvu se 
u ní projevovala už od dětství. V jedenácti letech začala 
navštěvovat Múzickou školu v Ostravě - Mariánských Horách 
a pod vedením ředitelky Mgr. Miloslavy Soukupové se učila 
zpívat pět let. Dvakrát zpívala s Janáčkovou filharmonií, 
absolvovala několik soutěží. V roce 2001 úspěšně složila 
talentové zkoušky na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a byla 
zařazena do pěvecké třídy doc. Drahomíry Míčkové.

Po složení maturitní zkoušky v květnu 2005 přestoupila  
k Evě Dřízgové - Jirušové. Po ukončení pátého ročníku na 
Janáčkově konzervatoři se rozhodla vzdělávat se i v jiném 
oboru a přihlásila se na Právnickou fakultu MU v Brně. Nyní 
studuje práva již čtvrtým rokem, avšak na zpěv nezapomíná. 
Konzervatoř ukončila v červnu 2009  a nyní zpěv studuje  
v Praze u Jiřího Kotouče. Zaměřuje se především na starou 
hudbu a chce se věnovat jak koncertní činnosti, tak práci  
v právní oblasti.

Pokud má chvíli volného času, všechen věnuje své fence 
labradorského retrívra. Jejím velkým koníčkem je též četba, 
keramika a vše, co alespoň trošku souvisí s tvůrčí činností.

Múzická škola se speciálním zaměřením na děti a mládež se 
zdravotním postižením Ostrava-Mariánské Hory

Měla jsem tu čest poznat charismatickou paní ředitelku Mgr. 
Miloslavu Soukupovou. Ostrava má to obrovské štěstí, že tam 
působí lidé, kteří mají široké srdce a podané ruce, jsou praco-
vití, skromní a jsou profesionálové. Paní ředitelce vyjadřuji 
svůj obdiv a musím veřejně přiznat, že sílu uspořádat 
společenskou událost mi dala právě ona.

Velký dík patří rovněž holkám a klukům z Múzické školy za 
improvizaci na Orffovy nástroje, která je součástí videopro-
jekce s názvem LUCIE, 19 let.

Adresa Múzické školy:
Nivnická 9, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Kontakty:
596 626 891
info@muzickaskola.cz
www.muzickaskola.cz



Hajdelák
Jan Hajdelak Husták (1983) umělec na volné noze pohybu-
jící se na pomezí animace, interaktivní instalace, videoartu, 
nových médií... a života.
 
MgA. Jan Hajdelák Husták 
721 308 522
hajdelak@seznam.cz

Lucie Šešulková
Lucie Šešulková (1990) má poruchu autistického spektra a je 
věřící. Teprve po čtyřech těžkých letech v základní škole se 
Lucie dostala do speciální školy ZŠ a MŠ Motýlek v Kopřivnici 
a to díky pochopení a vstřícnosti paní ředitelky Dagmar 
Jančálkové. Vzdělávala se v autistické třídě pod vedením 
speciální pedagožky Magdalény Holubové, která u Lucie 
objevila a rozvíjela výtvarné cítění. Kresba pomáhá Lucii být 
sama sebou. Dokáže se takto vyjádřit. Její kresby jsou obdi-
vované širokou veřejností. Lucie pro občanské sdružení PUR-
PURU, o. s. příležitostně kreslí obrázky a přepisuje texty. V 
běžném životě takřka nemluví (v bezpečném prostředí rodiny 
Lucie za určitých podmínek umí spontánně a živě komuniko-
vat). Lucie umí mimořádně vnímat věci, které jsou pro většinu 
nás nepostřehnutelné. Dále umí výborně psát bez gramatick-
ých chyb. K jejímu každodennímu životu ale patří úzkostné 
stavy, nejistoty a strach z nepředvídatelných událostí. Neumí 
se bránit, a proto potřebuje neustálý dohled dospělé osoby, 
která zaručí její ochranu. Ač se to nemusí zdát, Lucie má ráda 
společnost. Jejím nejoblíbenějším kamarádem je Jaromír 
Tesař. Je to její bývalý spolužák. Lucie usiluje o setkávání  
s ním. Když jsou spolu, tak jsou velmi radostní. Bohužel  
v červnu 2011 ukončí vzdělávání v Praktické škole v Novém 
Jičíně, kde je šťastná. Je ohrožena rizikem sociálního 
vyloučení, protože v místě jejího bydliště neexistuje žádné 
zařízení sociálních služeb, které by se specializovalo  
a podporovalo život osob s poruchami autistického spektra. 
Dlouhodobě rozvíjené dovednosti ve školním prostředí 
pomocí speciálních metod a přístupů budou zákonitě upadat 
pokud bude muset zůstat pouze doma. 

Rezi 

Pavel Rezi Rősner (1983) je pedagog volného času v DDM 
v Kopřivnici. Specializuje se na programy zážitkové peda-
gogiky. Je aktivní a tvůrčí. Zajímá se o hru na bicí, divadlo, 
žonglování a moderování. Především je traceurem  
a kopřivnické parkourové skupině a jeho vášní je zdolávání 
překážek (a nejen těch fyzických).

Pavel Rezi Rősner
602 724 115
rezi@zaobzor.cz 

Magdaléna Holubová 
Magdaléna Holubová (1976) je speciální pedagožka. Říká  
o sobě, že je emocionální, protože neumí být lhostejná k faktu, 
že na její žáky s autismem po ukončení školní docházky čeká 
„sociální propast.“ Založila občanské sdružení PURPURU, 
o.s., aby mohla šířit osvětu o rizicích, kterým jsou některé 
skupiny osob se zdravotním postižením ohroženy. S nadsáz-
kou říká, že osobní inspiraci a odvahu hledá ve volné tvorbě 
Davida Černého, protože je velmi těžké být aktivní a svobodně 
se bez pocitu strachu veřejně vyjadřovat k problémům  
a stigmatům. U osob s autismem upozorňuje na zoufalství 
rodiny pramenící z nedostatku specializované péče a to 
především v oblasti sociálních služeb. Hledá konceptuální  
a inovativní řešení v progresivních projektech „Bydlení 
budoucnosti“ a „Komunitní centrum 21. století.“ Iniciuje 
odbornou veřejnost v Moravskoslezském kraji k řešení otázky 
socializace osob s autismem. 

Je přesvědčená o tom, že MÍT AUTISMUS NEZNAMENÁ BÝT 
SÁM, pokud je společnost dostatečně informována o závaž-
nosti problému. Spoléhá na prožitkové zkušenosti z umělecké 
tvorby inspirované tématem SVĚT AUTISMU. Je iniciátorkou 
kulturně společenských aktivit VSTUPTE PROSÍM.

Mgr. Magdaléna Holubová
737 579 409
magdalena.holubova@email.cz
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