
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
občasník ZUŠ Heleny Salichové, červen 2016 
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Úvodní slovo 

Milí čtenáři! 

Dnes jste otevřeli poslední číslo časopisu „Šušky naší ZUŠky“ v tomto 

školním roce. Děti se již těší, jak uloží nástroje do „futrálu“ a rozjedou se 

na prázdniny. Jistě je ale na místě ohlédnutí, jaký ten končící školní rok 

vlastně byl? Plný akcí interních i veřejných, střídaly se koncerty, výstavy i 

soutěžní klání. To vše vyžadovalo systematickou přípravu, žáci pod 

vedením pedagogů museli před termínem akce vždy „zabrat“, podle hesla: 

„Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“ Zdařilé žákovské večery, výchovné 

koncerty pro PHV, vánoční a adventní akce, ale i koncert souborů a rodičů 

s dětmi, absolventské koncerty – tyto všechny byly tradičními, velmi 

úspěšnými akcemi a měly velkou odezvu u vás posluchačů. Výtvarníci 

bodovali v přehlídkách svého oboru a zároveň se starali o výzdobu našich 

prostor ve škole. 

Úspěchy žáků ve hře na akordeon, komorní hře dechových i smyčcových 

nástrojů uvádíme v samostatném přehledu na jiném místě časopisu. 

Novinkou byla i spolupráce tří ZUŠ (naší, svinovské a klimkovické) 

v soutěži ve znalostech v předmětu hudební nauka a Jarní koncert žáků 

v Klimkovicích. Výchovně vzdělávací mravenčí práce našich pedagogů byla 

celoročně prokládána nejen prezentací dětí na akcích školy, ale i 

učitelskou koncertní činností – v adventním čase v kostelích v Polance a 

Třebovicích, k výročí osvobození v Krásném Poli i výchovném koncertu 

pro mateřské školy Polanka a Krásné Pole. 

Vy, kteří jste dočetli až sem, poznáváte, že ZUŠ se může pochlubit 

bohatou činností, kterou se stále snaží i inovovat tak, aby se líbila dětem i 

dospělým. Až se 30. června uzavřou dveře ZUŠ, mohou všichni žáci i 



2 
 

pracovníci školy odcházet na zaslouženou dovolenou. Přeji dětem krásně 

prožité prázdniny, plné zážitků a pedagogům odpočinek a nabrání nových 

sil do školního roku 2016/2017. 

 Jitka Malíková 

Nahlédnutí do výtvarného oboru v Kyjovicích 

Výtvarný obor v Kyjovicích vyučuje paní učitelka Miroslava Rychtářová. 

Výuka probíhá v prostorách základní školy. Kyjovice jsou naší 

nejvzdálenější pobočkou.  
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Vzpomínky na Helenu Salichovou očima 

Jaroslava Krále (I. část) 

aroslav Král – poslední žijící člověk, který měl přístup do umělecké 

oblasti života Heleny Salichové, byl s ní v kontaktu doslova do 

posledních dnů jejího života, byl téměř jejím sousedem, vlastní hodně 

jejich knih, má uschovány katalogy z jejích 

výstav i dokumenty z jejich oslav a jubileí a 

mimo jiné také Helenu Salichovou 

fotografoval. Publikoval články o Heleně 

Salichové v Polanském zpravodaji i 

v časopise Poodří. 

První kontakty H. Salichové s mou rodinou 

Moje maminka Marie Králová rozená Vavrošová, narozena 1901, byla o šest 

roků mladší než Helena Salichová. Já jsem se narodil 14. 2. 1932 v Polance 

na Malé Straně (nyní Malostranská ulice 134), rodiče bydleli v malé 

světničce u matčiných rodičů Vavrošových. Babička Albína Vavrošová 

rozená Ulmanová, měla 12 dětí. Její sestra Anna Ulmanová úzce 

spolupracovala s Helenou Salichovou. Teta Anna velmi dobře znala lidové 

slezské kroje a jejich součásti, lidové výšivky, dovedla dlouze a zajímavě 

vyprávět, měla výbornou paměť a vlastnila spoustu výšivek, které 

Salichová od ní získala. To je ona první žena, jejíž vyprávění je jako první 

uvedeno ve Stařenčině loktuši. Mluvila ve slezském nářečí – to byl 

vynikající materiál pro Salichovou. Z vyprávění tety Anny Ulmanové, 

kterou jsem ještě znal a které zapsala H. Salichová, jsem se dověděl kus 

historie našeho rodu z maminčiny strany. Tetu Annu Helena Salichová 

také několikrát malovala, např. ve sborníku Radostná země 4/1954. 

J 
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H. Salichová kreslila i prababičku Annu Královou 

Hudba spojila rodiny mého otce a mé matky. Tatínek Vladimír Král měl 

hudební nadání a tak není divu, že ač bydlel v osadě Přemyšov, začal se 

učit hrát na klarinet u maminčina bratra Františka Vavroše. Maminka 

trochu hrála na housle. V roce 1929 se vzali. Králův rod pocházel z Hýlova, 

i když tatínkův dědeček pocházel z Polanky a přiženil se na chalupu na 

Hýlov, poblíž nynějších lázní (sanatorií) Hýlov u Klimkovic. V květnu 1943 

bylo stařence Anně Králové devadesát let. Protože v okolí byla významnou 

pamětnicí, zajela Helena Salichová na Hýlov, aby ji nakreslila a tak 

v novinách Telegraf se objevil její kreslený portrét a článek. Článek Heleny 

Salichové o těžkém životě stařenky, která vychovala jedenáct dětí 

v zapadlém koutě u hýlovského lesa, se mi stal cenným literárním i 

výtvarným dokumentem při zakládání rodinné kroniky. 

Dům s ateliérem H. Salichové v místní části Zámecká v Polance nad 

Odrou 

Hned po příchodu Salichových do Polanky se rodina připravovala na 

stavbu rodinného domku s ateliérem pro dceru Helenu. Jak je uvedeno 

v obecní kronice, její otec Josef Salich zemřel 28. listopadu 1927 v zemské 

nemocnici v Opavě, kde byl rovněž pohřben. Starost o stavbu domu 

zůstala už jen na Heleně, navíc v těžkém období velké světové 

hospodářské krize a v etapě uměleckého tápání a hledání vlastní cesty. 

V lokalitě za bývalým zámkem začala tehdy vznikat nová místní část 

(někdy též kolonie), podle místa nazvaná „Na zámeckém“, později 

jednoduše „Zámecká“. Bylo to v místech mezi zámkem a tratí místní dráhy 

Svinov – Klimkovice. A právě v zátačce této dráhy, hned za tratí byla 

parcela se stavbou domu číslo popisné 732, kde během stavby navštívil 

Helenu Salichovou jí názorově blízký bard slezského lidu Petr Bezruč, 
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který pěšky putovával za svým bratrem Antonem (JUDr. Antonín Vašek, 

který byl notářem v sousedních Klimkovicích). Dům č. 732 zachytila 

Salichová formou pohádek ve svém díle Dům z pohádky s vlastními 

ilustracemi. Zbývá dodat, že při prvním pojmenování ulic v Polance v roce 

1964 obecní zastupitelstvo pojmenovalo páteřní ulici přes místní část 

Zámecká s domem Heleny Salichové (v té době ještě umělkyně žila) 

stejným jménem (Zámecká), s tím, že po smrti Salichové ponese ulice její 

jméno. Tak se i stalo. 

První živé kontakty s umělkyní 

S Helenou a Milanem Salichovými jsem se znal jen letmo, potkávali jsme 

se, zdravili se. Po maturitě v roce 1951 jsem byl v Polance jen málo. Putoval 

jsem po učitelských štacích: Pustějov, Studénka, dva roky ve Skřipově na 

Opavsku, pak základní vojenská služba, krátce základní škola 

v Klimkovicích a od dubna 1957 až do důchodu doma v Polance. Bydlel 

jsem doma a s Helenou Salichovou jsem se potkával častěji. 

Převzato z archivu Mgr. Jaroslava Krále  

 

Kalendář akcí ZUŠ H. Salichové 

Srdečně vás zveme na akce naší školy a budeme 

se těšit na setkání s vámi. 

Sobota 11. 6. 2016 odpoledne - vystoupení 

swingového souboru žáků ZUŠ na akci Polanka 

Cup v areálu Dělnického domu. 
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Pondělí 13. 6. 2016 v 16:30 hod. – Závěrečný koncert žáků hudebního 

oboru – obřadní síň Radnice v Ostravě – Krásném Poli 

Středa 15. 6. 2016 v 16:30 hod. – Koncert žáků a učitelů k Evropskému dni 

hudby – kulturní dům Altán v Ostravě – Třebovicích 

Čtvrtek 16. 6. 2016 v 16:30 hod. – Folklorní odpoledne - Vystoupení 

folklorního souboru Krasničanek a hostujících souborů – v Ostravě – 

Krásném Poli 

V týdnu od 6. června do 10. června budou probíhat postupové a závěrečné 

zkoušky hudebního oboru. V tomto týdnu se tedy výuka hudebního oboru 

nekoná. 
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Hlášky našich žáků 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

„A mamka mi ještě dluží 

kytku za minulý koncert, 

protože minule měla jednu 
pro mně, ale nakonec ji dala 

paní učitelce.“ 

 

„Noty znám jen trochu. Od 

vidění.“ 

„Z hudební školy jsem přišel 
domů rozladěný.“ 

 

„Raději jsem doma necvičil, 

protože jste říkala, že až si mě 

rodiče poslechnou, tak je raní 

mrtvice.“  
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Hudební výročí v roce 2016 
(červenec - srpen) 

ervenec má mezi jubilanty např. českého hudebního spisovatele a 

prvního životopisce W. A. Mozarta Františka Xavera Němečka, 

od jehož narození uplyne právě 250 let, stejný počet let a těsný 

vztah k Mozartovi se však týká i Franze Xavera Süssmayra, rakouského 

skladatele, dnes známého především konečnou úpravou Mozartova 

Requiem. O pět let starší než obě předchozí osobnosti je italský skladatel 

oper a oratorií Ferdinando Paer a rovných 200 let uplyne od smrti kdysi 

evropsky proslulého českého skladatele, hobojisty a violoncellisty Josefa 

Fialy. Výročí bude mít rovněž světově uznávaný romantik Robert 

Schumann, od jehož úmrtí nás dělí 160 let. 

K srpnu se váže výročí kantora a varhaníka Dominika Škroupa, otce 

slavnějších synů Františka a Jana Nepomuka, a mladšího bratra slavného 

rakouského skladatele Johanna Michaela Haydna. Vzpomeneme i 160 let 

od narození ve své době světově uznávaného rakouského dirigenta a 

znalce Wagnerových oper Felixe Mottla a 150 let od narození kdysi 

úspěšného českého harfisty a skladatele Alfreda Holého. 

 

Stalo se 

Krajská kola soutěží ZUŠ 

V pátek 17. března 2016 se v ZUŠ Orlová konalo krajské kolo soutěže 

základních uměleckých škol ve hře komorních souborů s převahou 

dechových nástrojů. Za naši školu soutěžilo flétnové duo. Žákyně Daniela 

Bártová a Veronika Oudová pod vedením paní učitelky Jany 

Kovářové získaly 1. místo s postupem do celostátního kola. 

Č 
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V celostátním kole, které se konalo 6. května 2016, opět v ZUŠ 

Orlová, získala děvčata 2. místo.  

Ve dnech 22. a 23. března 2016 se v ZUŠ v Klimkovicích konalo krajské 

kolo soutěže základních uměleckých škole ve hře na akordeon. Za naši 

školu soutěžil v kategorii 0 Štěpán Matějíčka, žák paní učitelky Jitky 

Malíkové. Získal 2. místo. 

V úterý 5. dubna 2016 se v ZUŠ ve Frýdku Místku konalo krajské kolo 

soutěže základních uměleckých škol ve hře komorních souborů s 

převahou smyčcových nástrojů. Naši školu reprezentovalo klavírní 

kvarteto (vyučující Anna Morisáková) ve složení Barbora Šedivá (housle), 

Karolína Kovaříková (housle), Lucie Kuňáková (housle) a Barbora 

Hilscherová (klavír). Žáci získali 3. místo. 

Na mezinárodní výtvarné soutěži "Den země 2016" naši školu 

reprezentovala Rozálie Grygarová ze třídy paní učitelky Miroslavy 

Rychtářové. Rozálie získala 2. místo v 3. kategorii. 

 

Trojboj hudební nauky 

V úterý 12. dubna 2016 se v ZUŠ 

v Klimkovicích uskutečnil 1. ročník Trojboje 

ve znalostech z hudební nauky. Mezi sebou 

soutěžila tři družstva žáků ze základních 

uměleckých škol Polanka nad Odrou, 

Svinov a Klimkovice. Naši školu 

reprezentovali – Tomáš Novák, Nela Nuzíková, Karolína Žáková, Markéta 

Rozprýmová, Kristýna Deklevová a Veronika Oudová. Výsledky trojboje 

byly velmi vyrovnané: 1. místo – ZUŠ Klimkovice (42 bodů), 2. místo – ZUŠ 

Polanka nad Odrou (41 bodů) a 3. místo – ZUŠ Svinov (40 bodů). 
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Všem žákům gratulujeme a děkujeme 

za skvělou reprezentaci školy. 

 

 

 

 

Rozhovor s p. učitelem Jindřichem Czerným 

Dnes jsme vyzpovídali pana učitele Jindřicha Czerného, který je nestorem 

nejen naší školy, ale vyučuje od roku 1961 a to v hudebním školství našeho 

kraje.  

V letech 1961 – 1990 učil v Opavě, 1990 – 1995 byl ředitelem ZUŠ v Ostravě 

1 a od roku 1995 je učitelem dechového oddělení naší školy. Letos přijal 

z rukou ministryně školství medaili za dlouholetou významnou 

pedagogickou práci. Co jej ale přitahuje stále k hudbě všech žánrů? To a 

ještě více se dozvíte v následujícím rozhovoru. 

Od kolika let hrajete na hudební nástroje a na jaké umíte zahrát? 

Hrát na hudební nástroj jsem začal v šesti letech. Nejprve na housle a 

postupně klavír, akordeon, trubky. V dalších létech jsem začal hrát na 

klarinet, fagot, saxofon a bicí nástroje. 

Kdo Vás přivedl k hudbě? 

V naší rodině byla hudba koníčkem. Otec měl dechový orchestr a také 

taneční orchestr (hrával na různých společenských akcích) a tak i já jsem 

chtěl na nějaký hudební nástroj hrát. 

Kdybyste měl sestavit žebříček svých oblíbených profesí, co by bylo 

na prvním a dalších místech – hráč, skladatel, aranžér, učitel? 
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 Na tuto otázku je těžko odpovědět. Rád učím, hraji v různých 

orchestrech, skládám pro více žánrů a také aranžuji pro různá seskupení. 

Všechny profese mne baví. 

Určitě máte i úsměvné příhody s žáky, jak to bylo s žákem P. B. a 

jeho trubkou? 

Těch příhod je nespočet. Např. „Co je to 

ligatura“? Tak to vím přesně. Ligatura je 

opera od Leoše Janečka. Jeden žák stále 

tvrdil, že každý den hodinu cvičí, ale když 

přijde do hudebky, tak to nějak zapomene. 

Jednou, když musel jít na WC, jsem jeho 

nástroj schoval do skříně, dal mu prázdné 

pouzdro a řekl, tak příště buď lépe 

připraven. Po týdnu přišel, a než otevřel 

pouzdro, řekl tuto větu: „Tento týden jsem 

cvičil mnohem víc.“ Po otevření pouzdra 

překvapivě nezpanikařil, ale hned odpověděl, že než šel do hudebky, tak 

ještě cvičil a pravděpodobně nástroj nechal na křesle. Když jsem mu 

nástroj ukázal, bylo po báchorkách. 

Ještě pravidelně cvičíte, když už toho tolik umíte, nebo už odpočívá 

nástroj i Vy? 

Samozřejmě i v mém věku pravidelně cvičím. Hraji v několika orchestrech, 

tak musím být stále v kondici a to bez cvičení nejde. 
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Setkání s Monikou Hoňkovou 

Narodila jsem se v Krnově a žiji v Jistebníku. 

Pracovala jsem jako pracovník v sociálních 

službách se zaměřením na alzheimerovu 

chorobu. Práce mě velmi bavila, ale hudba byla 

vždy mou vášní. Texty písní, básně, libreta a 

divadelní hry jsem začala psát při studiích na 

Lidové konzervatoři u PhDr. Leona Juřici. 

Básně jsem začala publikovat v nakladatelství 

Alisa v roce 2010. Zajímám se o francouzskou 

literaturu a francouzský jazyk. V současné době se chystám do prvního 

ročníku na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, hra na fagot. S kamarádem, 

hudebním skladatelem Janem Plechem jsem založila Hudebně divadelní 

spolek Jistebník, kde představujeme programy na různá témata pod 

jednotným názvem „Přisedněte si, prosím“.  

Jsem vdaná, mám dvě děti. Dcera Eva studuje grafiku a ilustraci a syn 

Jaroslav se věnuje hře na fagot u MgA. Jaroslava Ježíka na ZUŠ Heleny 

Salichové. MgA. Jaroslav Ježík mě také připravoval k talentovým zkouškám 

na Janáčkovu konzervatoř. 

 

Křišťálový dům 

Stojí křišťálový dům, 

rostou růže z perleti. 

Stále věřím všem svým dnům, 

nejhezčí jsou od dětí.  

 

Teče voda průsvitná, 
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ptáci letí do větví. 

Láska, ta je nevinná, 

nejhezčí je od dětí. 

 

Vítr chladí horké tváře, 

slzy patří do polštáře. 

Když úsměv pohladí, 

nejhezčí je od dětí. 

Ticho 

Potichu, tiše vnucuji své ticho.  

Slyšte, jak krásně zní. 

Přidejte se ke mně, 

v tom tichu i zvony krásně zní. 

 

Teď slyším klavír, tóny mají čas. 

Jsou pomalé, bys dotek kladívka a strun 

slyšel skrz ně snáz. 

 

Poslechni si píseň z ticha, 

přináší ji vítr, 

přistál u tvých tváří pobledlých, 

v tom tichu můžeš spát i jít. 

 

Na polštáři sedmá kniha, 

její stránky a v nich rýha tančí, 

zpívá, slyš jen slyš,  

po stěnách stín hledá skrýš, 
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aby mu ta nádhera neunikla, 

 

ta, co tak nádherně zpívá. 

 

Po chvíli ticho usíná, 

nikdo už ho nevnímá. 

Všechna hudba je pryč 

a mně se chce křičet, pojďte blíž. 

 

Hurá, letadlo letí, vlak je plný dětí, 

ale hudba tohle nenaladí. 

Ticho jde spát, zem se neunaví. 

Pár vzácných chvil mám, 

kdy hudbu kdekoliv 

u sebe v hlavě slýchávám. 

Rozhovory připravila Mgr. Vendula Foltýnová 

 

Představujeme vám naše koncertní prostory 

Základní umělecká škola H. Salichové, využívá k mimořádným koncertům 

také sál Dělnického domu v Polance nad 

Odrou. Zrekonstruovaný areál pro kulturu 

a sport byl 20. září 2014 znovuotevřen po 

důkladné rekonstrukci. Dělnický dům se 

nachází na Hraničkách v Polance nad 
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Odrou. Sál má kapacitu až 300 míst a naše škola ho využívá ve spolupráci 

s radnicí Polanka nad Odrou. V Dělnickém domě se 28. května 2016 v 16:00 

uskuteční slavnostní koncert u příležitosti významného jubilea našeho 

kolegy pana Jindřicha Czerného. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nashledanou v příštím školním roce. 

 

 

 

 

  

  

Šušky naší zušky - občasník ZUŠ H. Salichové. Vydává ZUŠ H. Salichové. 

Uzávěrka dalšího čísla bude na konci srpna 2016 
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