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Úvodní slovo 

Vážení čtenáři, 

do rukou se vám dostává další číslo časopisu Základní umělecké školy 

Heleny Salichové. Ráda bych vám prostřednictvím tohoto občasníku opět 

pootevřela dveře tam, kam se běžně nedostanete. Časopisem vás provedou 

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, jaké 

byly zvyky a tradice na Ostravsku. Již nyní vás mohu pozvat na Den 

otevřených dveří, na sérii absolventských koncertů žáků hudebního i 

výtvarného oboru, a pokud máte doma budoucího prvňáčka, tak se 

s našimi pedagogy můžete setkat i na našich pobočkách při zápisech. 

Představíme vám projekt ZUŠ OPEN, do kterého se zapojí i naše škola, 

očima našich žáků vám připomeneme důležité události, které se v naší 

škole udály, samozřejmě nebude chybět rozhovor s paní učitelkou Sylvou 

Kvitovou a paní učitelkou Simonou Pěčkovou a mnoho dalšího. 

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

také vaše náměty. Budeme se těšit na vaše nápady. Krásné jarní dny!  

Mgr. Vendula Foltýnová 
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Představujeme vám projekt ZUŠ OPEN 

„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.“ 
Magdalena Kožená 

 

Co je to ZUŠ OPEN 

Celonárodní happening základních 

uměleckých škol (ZUŠ) ve veřejném prostoru. 

Koná se pod záštitou Magdaleny Kožené. 

• základní umělecké školy představí svůj 

program v rámci jednoho společného dne v úterý 30. května 2017 – naše 

škola uspořádá Den otevřených dveří s výstavou VO a koncert 

v třebovickém altánu 

• program pro širokou veřejnost po celé České republice 

• hudba, tanec, divadlo, výstavy v podání malých umělců v malých i velkých 

městech 

• den oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního 

uměleckého vzdělávání 

• prostor pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají zájem o 

umění a kultivaci nejmladší generace 

Cíle ZUŠ OPEN 

Zviditelnění práce a aktivit ZUŠ v rámci celorepublikové mediální 
kampaně 

• Prezentovat celou šíři umění a života uměleckých škol mimo obvyklý 

rámec a prostory škol 
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• Zapojit v jeden den do spolupráce co nejvíce uměleckých škol a podpořit 

jejich vzájemnou komunikaci v rámci regionu 

• Posílit respekt základních uměleckých škol 

Vize 

„Abychom mohli upevnit, zviditelnit a podpořit základní umělecké školy 

v České republice, musíme pracovat společně.“ 

Informace o happeningu ZUŠ OPEN naleznete na www.zusopen.cz 

Stalo se 

Ohlédnutí za vánočním koncertem s Petrem Bendem: 

Dne 30. 11. 2016 se uskutečnil vánoční koncert Petra Bende. Vše začalo 

dlouhými přípravami. V září nám p. uč. Foltýnová rozdala noty a pustila 

nahrávky písní. Myslely jsme si, že to nezvládneme, ale jak se ukázalo, dařilo 

se nám skvěle. V sobotu 12. 11. jsme se sešly v sále ZUŠ Heleny Salichové a 

všechny písně si vyzkoušely. Pak už jsme se skoro neviděly. Ve středu 30.11. 

jsme se všechny sešly u Kulturního domu Ostrava. Když nás zavedli do 

šatny, všechny jsme byly natěšené a 

zvědavé na to, co nás čeká. Tréma přišla 

až při generálce. Vše proběhlo hladce, ale 

byly jsme zaskočeny. Přibyl k nám další 

sbor, takže nás na pódiu nebylo třicet, ale 

padesát. Panečku, to byl zvuk! Bylo nám 

to trochu líto, ale po chvíli jsme za to byly 

vlastně tak trochu rády. Po generálce se k nám přidal pan učitel Ježík, který 

na nás dohlížel v šatně. Přišel si s námi popovídat také Petr Bende. Chválil 
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nás a také nás podporoval. Když začal koncert, měli jsme trému, ale ta 

opadla po první písni. A pak to přišlo! Dlouhé čekání na další vystoupení. 

Rychle nám to potom uteklo, takže jsme šli pro podpisy a rovnou do postele! 

Doufáme, že si tuto zkušenost budeme moci zopakovat.   

Děkujeme učitelům a vedení školy za tuto příležitost se zúčastnit.  

MOC SE NÁM TO LÍBILO!!!  

za dívčí pěvecký sbor ZUŠ H. Salichové – Veronika Oudová 

Ohlédnutí za adventními koncerty žáků a učitelů: 

Jako každý rok, také letos jsme uspořádali sérii adventních koncertů žáků 

a učitelů. Konaly se v průběhu prosince. V Ostravě - Třebovicích se 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie konal koncert učitelů, následoval 

koncert žáků v třebovickém altánu a koncert žáků v Krásném Poli. 

V Polance nad Odrou se konal koncert žáků v sále ZUŠ a koncert učitelů 

v Dělnickém domě. 
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Adventní koncert v Domově Slunečnice: 

Adventní koncertní činnost završil koncert 

v domově Slunečnice v Ostravě - Porubě. 

Naši žáci pod vedením paní učitelky 

Kovářové a ve spolupráci se ZUŠ Vítkovice 

připravili pro seniory adventní pásmo. 

Velikonoční zvyky a tradice v Ostravě a okolí 

Pálení Mařeny a Mařocha 

Zvyky a obyčeje byly početné. O Smrtné neděli se vynášela smrt, která se 

jmenovala na Ostravsku Mařena, mužský ekvivalent byl Mařec či Mařoch. 

Na hranicích obce se obě figuríny vytvarované ze slámy odstrojily a spálily. 

V některých obcích blízkých Ostravě, například v Petřkovicích a 

Ludgeřovicích, se dlouho udržoval slezský zvyk „chodit na krasnu“, tedy 

chodit s opentlenou májkou. Hlavně děvčata postupovala dům od domu a 

zpívala: Krasnakrasna, kaj si husy pasla? A jasu jich pasla, kaj se země 

třasla. Ditky, ditky, pujdeme na přistky!  Se zvyky byly spojeny úkony 

mající zabezpečit dobrou úrodu. O Květné neděli se dávaly „světit palmy“, 

což byly kytice z ovsa, ječmene, rži a zelených větviček, přidávaly se 

i některé léčivé byliny na dobytčí nemoci. 

Salát z kopřiv a sedmikrásek 

Každý den po Květné neděli měl své jméno. Pondělí bylo modré, úterý 

žluté. O Škaredé středě stloukaly hospodyně máslo a dávaly hodo kostela 

na svícení. Na Zelený čtvrtek se chodilo ke zpovědi a přijímání, k obědu 
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muselo být něco zeleného, například salát z kopřiv a jiskérek 

(sedmikrásek). Z palem, tedy věnců, se na Velký pátek vybíraly větvičky, 

které děti opalovaly na ohníčku za kostelem. Opalky pak byly svázány do 

tvaru kříže a zaneseny na pole, aby ho chránily. Mladší chlapci chodili 

třikrát denně s řehtačkami a klepáči, protože od Zeleného čtvrtka do Bílé 

soboty „odletěly zvony do Říma“ a nesmělo se zvonit. Ve vesnicích kolem 

Ostravy byl velmi silný zvyk umývat se na Velký pátek v čerstvé vodě, což 

mělo přinést mladým i starým pevné zdraví. 

O Bílé sobotě na předměstích Ostravy chodil v podvečer kolem kostela - 

v Moravské Ostravě kolem náměstí - průvod v čele s knězem. Staří horníci 

se účastnili průvodu v krojích. Tento zvyk se udržoval až do první světové 

války. V den vzkříšení měl mít každý na sobě něco nového, ale většinou se 

kupovalo oblečení pro děti. Této pověře se říkalo „aby se beránek 

nepokakal“. Poslední takový průvod se konal kolem roku 1930. 

Bohaté nedělní hodování 

Největším velikonočním svátkem byl Hod boží velikonoční, tedy neděle. 

Dům se musel skvět čistotou a stůl prostřený k hostině. Na Ostravsku se 

pekly tradiční plecovníky, což bylo maso zapečené do bílého těsta, 

připraveny byly klobásky a kůzlečí maso. Vedle těchto pochoutek musely 

být na stole nezbytně koláče, a to i v hornických rodinách. Odpoledne pak 

vyšla celá rodina do polí, aby zasadila na mezi křižíčky jako prosbu za 

velkou úrodu obilí a „zemjaků“, ale také proti krupobití. V některých 

farnostech vedl kněz do polí procesí a pole kropil svěcenou vodou. Tyto 

zvyky dodržovali i horníci z kolonií, kteří měli pronajatá políčka od 

závodu. 
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Velikonoční pondělí patřilo chlapcům, kteří s „karabáči“ upletenými 

z vrbového proutí chodili po „šmigrustu“. Byla jich vždy celá skupina, 

šlehali všechny ženy bez rozdílu věku, někde používali k polévání levné 

voňavky. Potom koledovali nebo zpívali. Starší mládenci dostávali od 

dívek stuhy, vajíčka, ořechy, ale hlavně něco ostřejšího k napití. Chlapci 

chodili „po šmigrustu“ dopoledne, v některých vesnicích pak odpoledne 

děvčata. Večer se pak konaly nacvičená velikonoční divadelní představení 

a taneční zábavy, což se mnohde dodržuje ještě dnes.    

Zpracovala Mgr. Vendula Foltýnová 

 

Rozhovor s p. učitelkou Sylvou Kvitovou 

Paní učitelka Sylva Kvitová je absolventkou klavírního oddělení Janáčkovy 

konzervatoře v Ostravě. Na naší škole 

působí od doby absolutoria a má už pevné 

místo v učitelském sboru. Plně se věnuje 

svěřeným žákům, vede školní knihovnu 

notového materiálu a snaží se vždy 

zapojovat děti do veřejných vystoupení 

ZUŠ. 

Jaké děti – klavíristé Vám již prošli rukama, dá se to specifikovat? 

Byl mezi nimi i „výrazný talent?“ 

Za těch „pár“ let, co už učím, mi prošlo rukama hodně dětí vesměs 

průměrného nadání. Byli i talentovanější, ale ti bohužel nebyli pilní, tzn. 

cvičili málo a jak všichni víme, talent nestačí. Bez cvičení to prostě nejde. 
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No a těch talentovaných a pilných zároveň bylo opravdu málo, ale přesto 

díky za ně. 

Pocházíte z muzikantské rodiny? 

Ano. Již moje babička zpívala v kostele na kůru a můj tatínek byl členem 

Pěveckého sdružení moravských učitelů. U nás doma se hodně zpívalo a 

postupně, když jsem se naučila na klavír i doprovázet lidové písně, 

každým rokem jsme s tatínkem přezpívali Zpěvník moravských lidových 

písní, které mi učarovaly. 

Malým klavíristům připravujete do výuky překvapení v podobě 

zajímavé čtyřruční hry, o co jde? 

Použiji určitou melodii, kterou hraje Primo a Secondu vytvořím doprovod 

z basového tónu a rozloženého akordu. Najednou vznikne více muziky a 

dětem se to líbí. 

Hrajete s dětmi i na vítání občánků, jste obyvatelkou Polanky, 

považujete to za výhodu v komunikaci s rodiči? 

Když se dívám na ta miminka, vidím na tvářích rodičů, že se jim líbí, jak 

už i ty malé děti z naší ZUŠ umějí hezky zahrát na nástroj a že by si přáli, 

aby i to jejich maličké jim brzy dělalo takovou radost. A hudba – to je 

přece radost. To, že jsem zdejší občankou, určitě přináší výhodu v tom, že 

mě rodiče znají a občas se s nimi mohu na vesnici potkat a třeba udělat i 

třídní schůzku „nastojáka.“ 

Rozhovor připravila Jitka Malíková a Vendula Foltýnová 
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Pan učitel: „Tak stupnici už umíš hezky, 

vezmeme si k ní akord. Víš, co je akord, viď?“ 

Žák: „Jo akord, to je něco jako rekord, ne?“ 

Hlášky našich žáků 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Žák přišel týden před koncertem 

nastydlý. Paní učitelka mu domlouvala, 

aby na sebe dával pozor, že má pečovat o 

svůj hlas. Žák na to: „Máte pravdu, 

nemůžu přece publikum připravit o ten 

zážitek.“ 

 

Dnes poprvé v notách odrážka. Na konci 

lekce souhrn nových poznatků. Ukážu 

na odrážku a povídám: „Jakpak se 

jmenuje tohle znaménko?" Bleskurychlá 

odpověď: „Rozstřelovač!" 

 

Jaké předznamenání má stupnice 

F dur? Po dlouhém váhání: „F dur 

má jedno béčko. Fis.“ 

 

Na hodině klavíru: „Paní učitelko, to 

bylo příšerný. Já fakt musím víc cvičit. 

Hlavně tady ten řádek, jak je tam navíc 

ten zatracenej křížek. A tadyhle zas furt 

strkám blbej prst. Tak já to vezmu radši 

ještě jednou. Achjo." 
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Rozhovor s p. učitelkou Simonou Pěčkovou 

Paní učitelka Simona Pěčková pracuje na naší škole především na 

pracovišti v Polance nad Odrou a v Krásném Poli. Vyučuje zpěv, klavír a 

přípravnou hudební výchovu (PHV) na uvedených školách. Věnuje se 

dětem již řadu let a její odborný pohled na výuku zpěvu i PHV nás 

zajímaly především. 

Vaší profesí je výuka zpěvu – věnovala jste se tomuto oboru od 

malička? 

Na první otázku odpovídám slovy – zpívala jsem tak říkajíc od kolébky. 

K hudbě mě přivedl můj tatínek, který dodnes, ač již 80-letý, hraje 

v Polanecké dechovce. Je to sice muzikant amatér, ale srdcem profesionál. 

Mám fotografii, kde jsem jako batole zachycena, jak společně s tátou 

pějeme nějakou úžasnou písničku. Pak 

následovaly roky v mateřské škole, kde jsem 

byla vyhlášenou zpěvačkou. Rovněž je 

zdokumentováno, kterak stojím ukročena 

vpřed a přesně si pamatuji, že zpívám 

ukolébavku „Hajej můj andílku“. Mohu tedy říci ano, od malička jsem 

chtěla být zpěvačkou. Tato touha mě neopustila ani na základní škole. 

Často jsem vystupovala na různých koncertech a soutěžích, ale pořád jako 

samouk. Neměla jsem žádné odborné vedení pedagoga zpěváka. Asi ve 3. 

třídě jsem prošla velmi přísným výběrem do tehdy vyhlášeného 

OSTRAVSKÉHO ROZHLASOVÉHO DĚTSKÉHO SBORU. Vedl ho pan 

Jaromír Richtr. Tam jsem vydržela až do 8. třídy. Pak se ale přiblížil rok 

1978, kdy jsem měla skládat talentové zkoušky na konzervatoř. Teprve 

v tomto roce jsem se dostala do rukou úžasného pedagoga a hlavně 
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člověka, který se mě ujal a opravdu mě začal UČIT ZPÍVAT. Byla to paní 

profesorka Zdeňka Diváková. Tato úžasná, laskavá a život milující paní, 

milovala všechny své žáky za všech okolností a předávala nám své 

zkušenosti a umění zpívat vždy s obrovským až nakažlivým nadšením. 

Teprve s ní jsem poznala, že zpěv je nádherná dřina, která ale ve finále 

působí potěšení samému zpěvákovi a 

následně i posluchačům. Přijímačky jsem 

udělala a začala studovat na konzervatoři 

v Ostravě u paní profesorky Bohumily 

Jechové – Lisé. Vzpomínám si, že když 

jsem ji uviděla poprvé, bylo mi trochu 

úzko. Na první pohled působila velmi 

přísně a nepřístupně, ale brzy jsem 

poznala, že je velmi hodná, starostlivá a 

ochotna vždy pomoci, když bylo třeba. 

Učila mě celých 6 let a ráda na ta léta 

vzpomínám. Po ukončení studia jsem přijala místo učitelky sólového 

zpěvu na ZUŠ v Ostravě – Porubě. Tam jsem působila až do „sametové 

revoluce“ a v roce 1990 jsem přišla do zdejší ZUŠ, kde působím dodnes. 

Během celé doby po studiích jsem aktivně zpívala na koncertech obou škol 

a to za klavírního doprovodu svého manžela Zdeňka Pěčka, se kterým 

jsem absolvovala i další koncerty, jako např. koncerty soukromé pěvecké 

školy p. Evy Gebauerové (kdysi sólistka divadla v Ostravě). K ní jsem 

docházela na lekce zpěvu, abych se stále udržovala v pěvecké kondici. 

Rovněž úžasná a vitální žena. Vlastně mohu dnes říci, že jsem byla 

obklopena úžasnými lidmi, kteří mi ukazovali tu správnou cestu za 

poznáním. 
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Pro naši školu připravujete mj. i koncerty s dětmi PHV – jaké s tím 

máte zkušenosti? 

Co se týká práce s dětmi, mohu snad jen odpovědět, že je velmi tvůrčí a 

individuální. Každé dítě je originál a s každým tudíž pracuji jinak. Jedno 

mají ale společné. Jsou úžasně spontánní a své. Chtějí být brány vážně, 

mají své sny a přání a je na mě, najít si ke každému tu pravou cestu, aby 

byl mezi námi hezký vztah a byli jsme spolu rádi. Snažím se, aby se na mé 

hodiny těšily, jako kdysi já na chvíle se svojí paní profesorkou. A víte, co 

byla pro mě zatím ta nejkrásnější odměna? Byla to slova jedné mé žačky, 

tehdy už slečny, která mi při našem loučení řekla: „…a co já teď budu, paní 

učitelko, dělat, když už nemohu dál chodit do hudebky?“ Krásné, že? 

Co byste doporučila dětem – zpěvákům, kteří by chtěli ve zpěvu 

celoživotně uspět? 

Na otázku, jak by měl zpěvák ve zpěvu celoživotně uspět, je velmi těžké 

odpovědět. Já jsem si vždycky šla za svým snem. Snad bych jen poradila 

držet se hesla, že když někdy člověk zakopne, nebo snad upadne, je 

vždycky důležité zase vstát a nenechat se ušlapat. A taky, že člověk nic 

nedostane zadarmo. Za vším úspěchem je dřina a odříkání a v umění to 

platí dvojnásob. Člověk by si měl zachovat tvář a být pokorný. Setkala 

jsem se, díky svému manželovi, s velkými umělci, kteří ovšem i přes svou 

slávu byli a jsou velmi skromní a lidští. A v tom vidím jejich velikost, že 

zůstali nohama na zemi. 

Který z hudebních žánrů je Vám osobně nejbližší a který kulturní 

zážitek z poslední doby na Vás udělal dojem? 
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Já miluji operetu a muzikály. Jelikož můj manžel je profesí pedagog hry na 

klavír a za svůj život se mnoho nahrál nejen s Janáčkovou filharmonií 

Ostrava, ale hrál s mnoha známými umělci, měla jsem možnost shlédnout 

spoustu představení a koncertů, kam bych se možná ani jinak nedostala. 

Ale můj obrovský zážitek je z koncertu katalánsko – španělské operní 

pěvkyně Montserrat Caballé a pak v roce 2004, kdy jsem slyšela zpívat 

s Janáčkovou filharmonií zpěváka José Carrerase. To byly takové špičky, ke 

kterým bych přidala i naši zpěvačku Dagmar Peckovou, kterou tehdy 

doprovázel na klavír právě můj manžel. Z poslední doby mám zážitek 

z loňského roku, kdy jsem v lednu s úžasem shlédla koncert České 

filharmonie, která hrála nejslavnější melodie z broadwayských muzikálů, a 

zpívali tam přední američtí zpěváci. Byly to skvostné výkony a já tehdy 

měla možnost slyšet, jak se vlastně muzikál zpívá. 

 

Kalendář akcí ZUŠ H. Salichové 

Srdečně vás zveme na akce ZUŠ a budeme se těšit na setkání s vámi. 

Čtvrtek 23. 3. 2017 v 17 hod. – Jarní koncert – koncert spřátelených ZUŠ – 

ZUŠ H. Salichové, ZUŠ D. Lidmily a ZUŠ Klimkovice 

Čtvrtek 22. 3. 2017 – Výchovný koncert pro žáky mateřských škol – 

kulturní dům Altán, Ostrava – Třebovice 

Čtvrtek 20. 4. 2017 – Koncert komorních her a rodičů s dětmi – koncertní 

sál ZUŠ, Ostrava – Polanka nad Odrou 
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S našimi pedagogy se můžete setkat i na našich pobočkách v Ostravě – 

Porubě při zápisech do 1. tříd, které se uskuteční: 

ZŠ Dětská – 3. dubna a 4. dubna 2017 

ZŠ K. Pokorného – 3. dubna a 4. dubna 2017 

ZŠ Bulharská – 3. dubna a 4. dubna 2017 

ZŠ Ostrava – Krásné Pole – 4. dubna 2017 

ZŠ Ostrava – Polanka nad Odrou – 11. dubna a 12. dubna 2017 

Absolventské koncerty: 

Úterý 16. 5. 2017 - KD Altán v Ostravě - Třebovicích 

Středa 17. 5. 2017 - koncertní sál ZUŠ v Polance n/O 

Pondělí 22. 5. 2017 - obřadní síň radnice v Krásném Poli 

Středa 24. 5. 2017 - KD Altán v Ostravě - Třebovicích 

Čtvrtek 25. 5. 2017 - koncertní sál ZUŠ v Polance n/O 

Středa 7. 6. 2017 - KD Altán v Ostravě - Třebovicích 

Absolventská výstava: 

Pátek 26. 5. 2017 - prostory ZUŠ v Polance n/O 

Úterý 30. 5. 2017 – ZUŠ OPEN happening – naše škola uspořádá Den 

otevřených dveří a výstavu VO v Ostravě – Polance nad Odrou a koncert 

žáků v kulturním domě Altán v Ostravě - Třebovicích. 
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Pavouček 
 

Šel pavouček po ručičce, 
já ho nechal být. 

Když začalo na nás pršet, 
pod rukáv se skryl. 

 
Sluníčko vysvitlo, 

pavouček se osmělil. 
Po ručičce zase slezl 

a uháněl pryč. 

 
Houslí žal 

 
Do houslí svůj žal ukrýváš, 

bolest slovy nevyjádříš. 
Potlesk spokojeného publika 

krev zpět do žil ti nevrátí. 
 

Ve svém pokoji se ukrýváš 
od všech ovací. 

Na chvíli zavřeš oči, 
tím nic neztrácíš. 

 
V pokoji ticha housle rozezníš. 

 
Krásným tónem svůj žal představíš. 

Přemýšlím, jak může štěstí znít 
a prosím, žadoním... 

zahraj mi jej, zahraj mi štěstí, 
zahraj mi jej tak, 
jak nejlíp umíš. 

 
Zahraj mi štěstí, zahraj mi jej... 

chtěla bych štěstí slyšet ze strun znít. 
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