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Úvodní slovo 

 

Vážení čtenáři, 

do rukou se vám dostává druhé číslo časopisu Základní umělecké školy 

Heleny Salichové. Ráda bych vám prostřednictvím tohoto občasníku 

pootevřela dveře tam, kam se běžně nedostanete. Právě těmito dveřmi 

můžete s námi pohlédnout na školu trochu z jiného úhlu, zevnitř. 

Průvodci vám budou nejen paní učitelky a páni učitelé, ale také naši žáci. 

Věřím, že si společně s námi malou procházku naší školou užijete. A co 

konkrétně najdete v tomto jarním čísle? Blíží se Velikonoce, svátky jara a 

vy se dozvíte, jak prožívali lidé toto období „za starých časů“. Již teď vás 

mohu pozvat na sérii absolventských koncertů žáků hudebního i 

výtvarného oboru. Představíme vám naše koncertní prostory, očima našich 

žáků vám připomeneme důležité události, které se v naší škole udály, 

samozřejmě nebude chybět rozhovor s panem ředitelem Petrem Kotkem a 

s panem učitelem Jaroslavem Ježíkem a mnoho dalšího. 

Věřím, že v časopise najdete spoustu zajímavého čtení a rádi přivítáme 

také vaše náměty, protože chceme psát o tom, co vás zajímá. A nakonec 

úspěch časopisu bude záležet i na vás, čtenářích. Budeme se těšit na vaše 

nápady. Krásné jarní dny! 

 Mgr. Vendula Foltýnová 
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Helena Salichová – o velikonoční době 

eď přišel půst a v každé chalupě večer řikali bolestný růženec a 

matky vyprávěly dětem o zradě Jidášově, o umučení Krista Pána a 

jeho ukřižování a zpívaly se smutné postní písně. Když děti 

dováděly, hned je matky krotily, aby nebyly rozpustilé, že je to v postním 

čase hřích. Lidé v dědině chodili v neděli do kostela s vážnými obličeji. 

Roby oblekaly tmavé šaty a odívaly se tmavými hytami1 na znamení 

smutku. Přišla „krasna“ a děti strojily ve stodole mařenu. Byl to slaměný 

vích nastrojený v hadry a nastrčený na holi, 

který mládež se zpěvem a halasem vynášela 

z dědiny ven a hodila do potoka. Když se 

takto utopila zima, šly děti do lesa pro 

májíček a jaro se slavnostně vneslo do 

dědiny. Děti pak chodily s májíčkem 

ověšeným stuhami z červeného a modrého 

papíru od chalupy k chalupě a u dveří zpívaly: Krasna, krasna, kaj si huši 

pasla? Na zelenej luce, ztratila sem kluče, přišla dodom s plačem, dostala 

karbačem, od tatička butem, od matičky prutem, od stryka papučem. Pak 

přišla Květná neděle. Větší děti, mládež i staří nesli k svěcení do kostela 

kytice kocanek2 a křižičky, nařezané z lískových prutů. Šťastně jsme se 

dočkaly Škaredé středy a teď už dny rychleji ubíhaly. Na Zelený čtvrtek se 

odstěhovaly zvony do Říma a v kapli nezvonili až v sobotu. Zato u kříže 

bylo živo. Nejdříve všichni poklekli kolem kříže, pomodlili se Anděl Páně, 

potom se seřadili a šli dědinou. Klapotky3 klapotaly, řehotky4 řehtaly a lidé 

vybíhali z chalup. Když se setmělo, zavedli nás matička na zahrádku na 

vyvýšené místo a řekli: „Na pamatku teho, že se Kristus Pan na Zeleny 

štvrtek v zahradě Getsemanskej krvavym potem potil a ku svojemu otci 

nebeskemu modlil – pořikamy pět Očenašuv a pět Zdravas a Věřim 

v Boha.“ Na Velký pátek nás matička budili ještě před východem slunce. 

                                                
1
 velkými vlněnými šátky  

2
 jívových kočiček  

3
 klapačky  

4
 řehtačky  

T 

 



3 
 

Šly jsme se umýt za Paseky do potůčka. To 

na památku toho, že, jak se Kristus Pán 

ubíral s křížem na Kalvarii, bylo mu jít se 

svým těžkým břemenem přes potok a jsa 

unaven a zmučen, upadl obličejem do 

vody. Celý den jsme se nesměly smát ani 

dovádět, protože v tento den má každý 

křesťan držet smutek. K snídani nám 

matička uvařili vodinku5 a v poledne též, 

ale sami se přísně po celý den postili. Již 

dlouho před svátky slibovaly matky dětem, 

budou-li poslouchat a nebude-li pršet, že je 

vezmou na Velký pátek do kostela 

k Božímu hrobu. Matička nás každoročně vedli k Božímu hrobu. Kostel 

býval přeplněn, že by jablko nebylo dopadlo. Před Božím hrobem klečela 

hromada dětí. Boží hrob byl pod pavlačí a byl jako ve skále. Opravdu 

nevím, jak a čím mohli tak dovedně napodobit skálu a kameny. V hrobě 

leželo mrtvé tělo Krista Pána, o němž nám bylo pověděno, že umřel za nás 

a za naše hříchy. Na Bílou sobotu bylo již v dědině veseleji. Od rána se 

dělal v chalupách pořádek, chlopi bílili, roby drhly a pak chystaly 

velikonoční jídlo, pekly svěceníky a pohludky. Jako vánoce nebyly bez 

vánoční štrucle a makovníku, tak se velikonoce neobešly bez plecovníku, 

svěceníku a pohludek. Ty plecovníky pekli jenom u sedláků a byly 

z pšeničného těsta, v němž byly zapečeny klobásy. Svěceníky byly 

bochánky z bílé mouky a jmenovaly se tak proto, že je za starých časů 

hospodyně nosily na Velikou noc do kostela posvětit. Ty pohludky se 

dělaly takto: Vzal se kousek těsta jako na koláč, doprostřed se dal tvaroh 

nebo povidla a okraje se přes to přehnuly na čtyřech stranách a nadívka 

zůstala na povrchu. Roby měly po celý den plné ruce práce, aby byly se 

vším hotovy a mohly jít k večeru do Polomě na slavné vzkříšení. Za 

soumraku se rozklinkal na kapličce slavnostně zvonek, lidé se vraceli 

v houfech z kostela do svých domovů a nad dědinou se snesl předvečer 

                                                
5
 voda, v níž je nakrájen chléb  
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Veliké noci. V neděli velikonoční se žádné děcko nemohlo dočkat 

odpoledne, neboť teď přišlo to, nač se již těšilo od jedněch velikonoc ke 

druhým. Po obědě nás matička ustrojili, pěkně učesali a zapletli do vrkočů. 

Pak nám dali každé několik proutků svěcených kocanek.6 Dva proutky 

zastrčili za „futra“7 nad dveře, aby nás Pán Bůh chránil ode všeho zlého, a 

každá jsme musely tři kocanky spolknout. To aby se nás nechytla žádná 

nemoc. 

Převzato z Kroniky slezského kraje Ze starých časů  

 

Kalendář akcí ZUŠ H. Salichové 

Srdečně vás zveme na akce školy a 

budeme se těšit na setkání s vámi. Zde 

jsou některé z nich. 

Úterý 8. 3. 2016 v 17:15 hod. – Jarní 

koncert – koncertní sál ZUŠ Klimkovice 

Neděle 20. 3. 2016 v 15:00 hod. – 

Vynášení Mařeny, vystoupení souboru 

Krasničanek – Ostrava – Krásné Pole 

Úterý 26. 4. 2016 v 18:00 hod. – Koncert učitelů u příležitosti osvobození 

Krásného Pole – obřadní síň Radnice v Ostravě – Krásném Poli 

Sobota 30. 4. 2016 v 14:00 hod. – Absolventská vernisáž žáků výtvarného 

oboru paní učitelky Miroslavy Rychtářové – Kyjovice 

Středa 18. 5. 2016 v 16:30 hod. – Absolventský koncert žáků hudebního 

oboru – kulturní dům Altán v Ostravě – Třebovicích 

Čtvrtek 19. 5. 2016 v 16:30 hod. – Absolventský koncert žáků hudebního 

oboru – koncertní sál ZUŠ v Polance n/O 

                                                
6
 kočiček  

7
 veřeje  



5 
 

Úterý 24. 5. 2016 v 16:30 hod. – Absolventský koncert žáků hudebního 

oboru – kulturní dům Altán v Ostravě – Třebovicích 

Středa 25. 5. 2016 v 16:30 hod. – Absolventský koncert žáků hudebního 

oboru paní učitelky Sylvy Kvitové – koncertní sál ZUŠ v Polance n/O 

Pátek 27. 5. 2016 v 17:00 hod. – Absolventská vernisáž žáků výtvarného 

oboru pana učitele Zdeňka Kuse – ZUŠ 

Sobota 28. 5. 2016 v 16:00 hod. – Koncert k závěru školního roku - sál 

Dělnického domu v Polance n/O (zazní skladby pana Czerného a 

světových autorů v podání žáků i učitelů ZUŠ) 

Pondělí 30. 5. 2016 v 16:30 hod. – Absolventský koncert žáků hudebního 

oboru – obřadní síň Radnice v Ostravě – Krásném Poli 

Pondělí 13. 6. 2016 v 16:30 hod. – Závěrečný koncert žáků hudebního 

oboru – obřadní síň Radnice v Ostravě – Krásném Poli 

Průběžně se konají také jednotlivé žákovské večery a výstavy VO, kde vás 

také rádi uvidíme.  
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Hlášky našich žáků 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

V hodině hudební nauky: 

„Napiš opery Bedřicha 

Smetany.“ Odpověď: „Dvě 
tchýně a Houbička“. (správné 

názvy – Dvě vdovy a 

Hubička) 

 

Omluvenka: „Nepřítomen 

v hodině klavíru pro sklerózu“ 

„Pane učiteli, omlouvám se, že jdu 
pozdě, ale když jsem šel do 

hudebky, tak foukal silný protivítr.“  

Učitel: „Tak a teď mi zahrej akord 

z té stupnice.“ Žák: „Akord? 
Hmmm, jo aha to je to, co nám 

stojí v garáži.“ (Honda) 

 

 

Učitelka: „Honzíčku, jak se sedí u 

klavíru?“ Žák: „Tož dobře, paní 

učitelko.“  



7 
 

Hudební výročí v roce 2016 
(květen – červen) 

 květnu uběhne 210 let od narození skladatele, dirigenta a v pořadí 

druhého ředitele pražské konzervatoře Jana Bedřicha Kittla, 

jenž proslul i jako autor úspěšné opery Bianca a Giuseppe aneb 

Francouzové před Nizzou na libreto R. Wagnera. Významné výročí bude 

mít i dodnes ceněný, hraný a vydávaný český skladatel Antonín Rejcha, 

jenž jako pedagog a teoretik úspěšně působil na pařížské konzervatoři 

dokonce jako její ředitel a k jubilantům náleží i skladatel Jan Václav Hugo 

Voříšek. Autory starší hudby reprezentuje i 360. výročí narození 

francouzského skladatele a hráče na violu da gamba Marina Maraise, 

jenž přidával lesku dvoru Ludvíka XIV. ve Versailles. 

V červnu se připomene 220 let od úmrtí italského skladatele a houslového 

virtuóza Felice de Giardiniho, jenž svou popularitou u evropského 

publika předběhl o 50 let Paganiniho, a 200 let od úmrtí významného 

představitele neapolské operní školy Giovanni Paisiella. Z českých 

osobností jistě zaujmou výročí skladatele a houslisty Antonína 

Vranického a skladatele a dirigenta Františka Škroupa, jehož píseň 

z hudby k Tylově frašce Fidlovačka se stala později naší národní hymnou. 

Ostatně mezi četnými jubilanty roku 2016 nalezneme také Claude-

Josepha Rouget de l'Islea, tvůrce Marseillaisy, a Angličana Johna 

Stafforda Smithe, jehož Anakreontská píseň se stala hudebním 

podkladem americké hymny 

 

Stalo se 

Ohlédnutí za vánočním koncertem s Petrem Bendem očima žákyň. 

Už od začátku školního roku jsme s paní učitelkou Foltýnovou nacvičovali 
písně, které jsme měli spolu s Petrem Bendem zazpívat na pódiu kulturního 

domu před spoustou lidí. Když jsme poprvé dostali do rukou všechny noty, 

první, co některé napadlo, bylo: „To se mám všechno naučit zpaměti?“ Za 

pár týdnů už jsme ale všechny texty uměli a nepřišlo nám to tak těžké. Čas 

V
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utíkal a my jsme se konečně dočkali. 1. 12. 2015 na nás odpoledne před ZUŠ 

v Polance čekal autobus, který nás spolu s žáky ze ZŠ Bulharské odvezl do 

Domu kultury v Ostravě, kde se to všechno mělo odehrát. Prošli jsme 

zákulisím a nějaký pán nás zavedl do dvou šaten, kde jsme čekali, až si nás 

zavolají na pódium. Nebyli jsme zrovna potichu, spíše naopak. Musím proto 
uznat, že po celou dobu s námi paní učitelky musely mít hodně trpělivosti. 

Jmenovitě paní učitelka Foltýnová a Malíková a paní Schafferová. Po 

dlouhém čekání jsme zamířili na pódium, abychom si všechny písničky 

zkusili zazpívat s Petrem Bendem. Zkoušku jsme zvládli a dostali jsme i pár 
rad co a jak máme na pódiu dělat. Po zkoušce jsme do začátku koncertu 

měly volno. Někteří ho využili pro nákup nějakých dobrot, pokecání 

s kamarády nebo učení do školy, jako já. Čas utekl rychle a než jsme se 

nadáli, paní učitelky už si nás 

volaly zpátky do šaten. Rychle 
jsme se převlékli do bílých triček, 

košil nebo halenek a tmavých 

kalhot. Sál se pomalu plnil. 

Netrpělivě jsme čekali na začátek 
koncertu. Tak dlouho jsme se na 

něj připravovali. Nastoupili jsme 

si v zákulisí, a jakmile byly na 

programu „naše“ písničky, vešli 

jsme na pódium. Kolem každého 
mikrofonu se udělal půlkruh ze šesti dívek. Na pódium svítilo mnoho světel, 

a proto jsme moc neviděli do hlediště. Většině se ale přece jen podařilo najít 

své rodiče nebo prarodiče. Když jsme většinu písniček odezpívali, z pódia 

jsme odešli a už jen čekali, až odezpívají všichni hosté a my zas přijdeme na 
řadu s poslední písní. Čekali jsme celkem dlouho a v malých šatnách se toho 

moc dělat nemohlo, ale přece jen se nám povedlo si zahrát „flašku“ a další 

hry. Když odezpívali všichni hosté, šli jsme opět na pódium odezpívat 

poslední písničku. Jelikož byla poslední, chtěli jsme si ji co nejvíc užít a 

myslím, že to se povedlo. Nakonec jsme všichni sklidili velký potlesk a 
z pódia jsme odcházeli s úsměvem. O tomto koncertě bych rozhodně řekla, 

že byl úspěšný. Mohli jsme doprovázet Petra Bendeho, poznali jsme, jak to 

„chodí“ v zákulisí, ale hlavně to pro každou z nás byla nová zkušenost. 
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Každé pondělí, které jsme strávili zkoušením písniček, bych nazvala 

zábavným a doufám, že se nám podobná zkušenost ještě někdy naskytne. 

Bára Fešarová. 

Všechno to začalo v září, když pan ředitel P. Kotek poslal rodičům žáků 

hudební nauky e-mail, ve kterém jsme se dozvěděli, že se uskuteční koncert 

s Petrem Bende. Hodně dětí mělo zájem, ale paní učitelka Foltýnová si 
vybrala 25 žáků. Celý říjen a listopad jsme v hudební nauce nacvičovali tyto 

písně: Hvězda, Nad horů svítá, Tráva, Živí to nepřežijem, Rukojmí snů a 

náhody, Nesem vám noviny a Pásli ovce Valaši. V listopadu jsme se ale také 

začali učit koledu z pohádky Zimní víla. V sobotu 15. 11. 2015 jsme měli v ZUŠ 

generálku. Zpívali jsme a dostali jsme i malou sladkou odměnu. V úterý 1. 12. 
2015 byl koncert. Všichni byli nervózní, ale když jsme skončili, všichni byli 

veselí a šťastní. Naše tříměsíční práce byla skvěle ukončena. Doufejme, že 

v roce 2016 se koncert uskuteční znovu. Veronika Oudová. 

Zápisy do 1. tříd 

Od 15. ledna 2016 probíhaly na základních školách zápisy do prvních tříd. 

Tak jako každý rok i letos jsme tuto příležitost využili k přijímání nových 

žáků do PHV, PVV a PTV. Letošní rok byl o přihlášky velký zájem, což nás 
samozřejmě těší. Zápisů jsme se zúčastnili na pobočkách ZŠ Dětská, ZŠ 

Bulharská, ZŠ Pokorného, ZŠ Krásné Pole a samozřejmě na ZŠ v Polance. 

Výchovné koncerty pro MŠ 

V pátek 8. ledna a ve středu 20. ledna 

se koncertní sál v ZUŠ proměnil 

v ordinaci, ve které ordinovala 

sestřička „Jehlička“ a doktorka 

„Bolíto“. Ordinace se zaplnila dětmi 
z MŠ z Polanky nad Odrou a Krásného 

Pole, mezi které zavítal i bacil „Vasil“. 

Dětem byly představeny hudební 

nástroje, které na naší ZUŠ vyučujeme. 
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Okresní kola soutěží ZUŠ 

Tak jako každý rok se i letos konají soutěže ZUŠ, které začínají školním 
kolem a přes okresní a krajská kola se žáci snaží probojovat do 

celostátního. Každý rok se tyto soutěže konají v odlišných zaměřeních. 

V tomto školním roce žáci soutěží ve hře na akordeon, ve hře komorních 

souborů s převahou dechových nástrojů a ve hře komorních souborů 
s převahou smyčcových nástrojů. Nyní máme úspěšně za sebou okresní 

kola. Ve hře na akordeon naši školu reprezentoval Štěpán Matějíčka, žák 

paní učitelky Jitky Malíkové. Ve smyčcových souborech jsme měli 

zastoupení díky souboru houslí s klavírem. Soutěžili Karolína Kovaříková, 

Barbora Šedivá a Lucie Kuňáková na housle, na klavír jim pomáhala 
Barbora Hilscherová. Soubor vede paní učitelka Anna Morisáková. A za 

dechové nástroje nás zastoupilo duo zobcových fléten Veronika Oudová a 

Daniela Bártová pod vedením paní učitelky Jany Kovářové. Všichni 

soutěžící získali 1. místo a postupují do krajského kola. Moc gratulujeme a 

děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.  

 

 

Rozhovor s p. učitelem Jaroslavem Ježíkem 

Fagot není zrovna nástroj, na který by se v hudebních školách děti 

hrnuly, tak jako na klavír, flétnu nebo třeba kytaru. Čím je tento 

nástroj jedinečný? 

Fagot je ve své podstatě nástroj královský, pokud se někdo na něj 

rozhodne hrát, musí mít především určité dispozice. Mám na mysli např. 

fyzické. Nástroj je velký a proto, kdo se na něj rozhodne, musí být 

dostatečně vyspělý, aby jej vůbec unesl. Dalším předpokladem jsou 

dospělácké zuby, bez chybějících předních zubů nelze vůbec začít. 

 

 

 



11 
 

Kdy jste objevil kouzlo fagotu? Hrál jste na jiný hudební nástroj? 

Hrál jsem, tak jako děti i na jiné nástroje, ale úplně první byl akordeon. 

Měl jsem však moc hodného učitele, který byl zároveň významným 

fagotistou ve filharmonii B. Martinů - Zlín a ten si mě ke své představě 

předělal na fagotistu a tím vlastně předurčil další směr mého života a jsem 

jemu za to velmi vděčný. 

Co potřebuje dobrý fagotista? 

Dobrý fagotista potřebuje kolem sebe dobré lidi, kteří jsou usměvaví a 

naprosto happy, jak se dnes mezi mladými říká. Sami jsou totiž lidé veselí 

a ve společnosti udávají ten pohodový spád, zkrátka jsou cool, jak já 

povídám kůl. Ale to není jen to, potřebují velkou dávku trpělivosti, zvláště 

pak při cvičení. Cvičí se i 4 hodiny denně a hlavně kvalitní nástroj. Tyto 

nástroje se vyrábí na celém světě, ale ty nejdokonalejší pochází od našich 

sousedů z Německa. A pokud již i tohle 

máte, musíte se tzv. proškrabat k duši 

celého nástroje a tím je STROJEK…co to 

všechno je a obnáší, najdete na mých 

stránkách www.bassoonsostrava.cz. Zde 

v pravidelných Workshopech nabízíme 

celému širokému okolí od amatérů až po profíky odborné vedení 

k dosažení co možná nejlepších cílů dané strojkové problematiky. 

Jste členem Janáčkovy filharmonie Ostrava, jak jste se do orchestru 

dostal? 

Pocházím z rozhraní Valašska a Hané, z Holešova a sem mě celkem zavála 

náhoda a štěstíčko v podobě úspěšně vykonaného konkurzu právě do Vaší 

JFO. To už je více než 25 let a dodnes jsem na to hrdý, jaký orchestr zde 

máte a že i já v něm můžu přinášet a vytvářet krásné okamžiky právě pro 

Vás. 
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Řekněte nám něco více o fagotových workshopech 

Tohle je speciální problematika každého fagotisty – STROJEK, ale jak má 

vypadat, jak znít, jak se dá postavit, chcete-li vyrobit a spousty jiných 

podobných otázek, jsme připraveni zodpovědět kdykoli na požádání a pak 

i v pravidelných fagotových setkání se na tzv. Workshopech. Je to předem 

naplánovaná akce většinou se jedná o měsíční intervaly v prostorách JFO 

28. října 124 – Dům kultury města Ostravy. Více na zmiňovaných 

stránkách www.bassoonsostrava.cz. 

Děkuji za oslovení Jaroslav Ježík 

fagotista JFO a učitel zdejší ZUŠ Ostrava - Polanka n/O, v.r 

 

Rozhovor s p. ředitelem Petrem Kotkem 

V kolika letech jste s hudbou začínal? Byla jasná volba kytara nebo 

jste hrál i na jiný nástroj? 

S hudbou jsem začal někdy v 11 letech. Začátky spočívaly v několika 

akordech a snaze zahrát pár táborových písní ze zpěvníku mého staršího 

bratra. Pak když jsem těch pár akordů uměl, myslel jsem, že už umím vše, 

sehnal jsem el. kytaru a se spolužáky jsme založili beatovou kapelu. Po 

nespočetných zkouškách a asi dvou vystoupeních kapely jsem zjistil, že to 

není to pravé. Objevil jsem, že existuje konzervatoř (pro mě tehdy 

neznámá věc) a začal jsem chodit na soukromé hodiny klasické kytary. To 

mi bylo asi 16 let. Na jiný hudební nástroj jsem nehrál, kytara mě vždy 

fascinovala, takže volba byla jasná. V 19 letech jsem pak udělal přijímací 

zkoušky na konzervatoř. Tam jsem pak 

hrál ještě na klavír, ale to mě tak nebavilo. 

Zajímá Vás jen klasická hudba? 

Ne, mám poměrně širší záběr. Z klasické 

hudby si ale pustím převážně kytarové 

nahrávky, čas od času orchestrální skladby,  
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případně nějakou latinskoamerickou hudbu. Mám moc rád např. hudbu 

Astora Piazzolly. Co se týká jiných žánrů, vyrůstal jsem na vyloženě 

neklasické hudbě. Zmíním třeba kapelu Iron Maiden, z toho plyne ten 

začátek mých hudebních aktivit v beatové kapele.  

Jakou hudbu rád posloucháte? 

Jak jsem říkal, poslouchám více žánrů. Od folku, přes rock a jemnější 

metal až k latinskoamerické hudbě a klasické, takříkajíc vážné hudbě. Co 

se týká samotného poslechu, nikdy hudbu neposlouchám jen jako kulisu, 

to nedokážu. Opravdu. Pokud chci dělat nějakou soustředěnou činnost, 

musím mít klid. Stejně tak, když chci poslouchat hudbu, nemůžu dělat nic 

jiného. A je jedno, o jaký žánr se jedná, prostě hudbu vnímám naplno. V 

poslední době jsem nakoupil hodně gramofonových desek a pokud to 

okolnosti dovolí, večer si odpočinu tak, že si pustím nějakou oblíbenou 

desku. A vnímám jen tu hudbu. 

Hrajete (hrál jste) v nějaké kapele, popřípadě v kytarovém souboru? 

V kapele jsem hrál na základní škole, jak jsem říkal. Pak jsem přešel na 

klasickou kytaru a tam bylo potřeba věnovat hodně času samostatnému 

cvičení, takže jsem se k hraní v kapele už nedostal. Jakmile jsem zakusil 

klasickou kytaru, bylo rozhodnuto... pak jsem při studiu na konzervatoři a 

vysoké škole hrával v kytarovém duu. Mnohem víc mě ale zajímá 

kombinace jiných zvuků, tak zkoušíme s kolegyní duo klarinet a kytara. 

Navštěvoval jste tedy ZUŠ? Pokud ano, cvičil jste rád? 

Na tuto otázku se skoro bojím odpovědět :-) na ZUŠ jsem nikdy nechodil. 

Jak jsem říkal, začínal jsem jako samouk, později jsem soukromě chodil na 

klasickou kytaru. První moje oficiální hudební vzdělávání začalo až na 

konzervatoři. A tam už jsem cvičit musel. Ale abych řekl pravdu, cvičil 

jsem rád. Při studiu byla kytara středem mého života, takže to ani jinak 

nemohlo být. Těžko říct, jestli by mě kytara a hudba tak zajímala, kdyby 

mě rodiče v první třídě přihlásili do ZUŠ. Já mám totiž takovou povahu, že 

nejvíce mě baví to, na co přijdu sám. Tak si říkám, že to tak prostě mělo 

být. 



14 
 

  

Bavila by Vás hudební nauka? 

Těžko říct, jestli by mě bavila. Když to srovnám s hudební teorií na 

konzervatoři, tam jsem většinu věcí pochopil prostřednictvím kytary. 

Prostě ve spojení s praxí. Když jsem tomu porozuměl, tak mě to bavilo. A 

myslím, že tak by to mělo být i na ZUŠ. Nelze oddělovat teorii od praxe. 

Hudební nauka a hra na nástroj, případně zpěv, jsou sice odlišné 

předměty, ale správně to funguje jen tehdy, pokud se to spojí. 

Děkuji za rozhovor 

Rozhovory připravila Mgr. Vendula Foltýnová 

 

Představujeme Vám naše koncertní prostory 

Základní umělecká škola H. Salichové sídlí v Ostravě – Polance n/O na 

ulici 1. května. V budově bývalé základní školy najdete naše učební 

prostory i vedení školy. V budově školy se nachází i koncertní sál, který 

využíváme nejen pro koncerty žáků naší školy, kteří navštěvují výuku 

v Polance n/O. 

 

 

 

 

 

 

Sál má kapacitu 80 míst a jeho příjemné prostředí dotváří obrazy Heleny 

Salichové, jejíž jméno naše škola nese. 

Svá odloučená pracoviště máme i na porubských základních školách – 

Bulharská, Dětská, Karla Pokorného a dalších, avšak tyto školy nemají 

žádné koncertní prostory, a proto jsme rádi, že můžeme díky spolupráci 

s městským obvodem Ostrava – Třebovice využívat kulturní dům Altán 
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(Třebovický altán). Koncertní sál se nachází v příjemném prostředí areálu 

Třebovického parku v Ostravě – Třebovicích a má kapacitu 80 míst. 

 

 

 

 

 

Působíme také na ZŠ v Ostravě – Krásném Poli, kde opět ve spolupráci 

s městským obvodem Ostrava – Krásné Pole využíváme obřadní síň, která 

se nachází na krásnopolské radnici. Obřadní sál má kapacitu 36 míst. 

 

 

 

 

 

 

Nashledanou v příštím čísle. 
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