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Úvodní slovo 

Vážení čtenáři, 

máme za sebou devět měsíců plných koncertů, výstav a dalších aktivit. A 

před sebou poslední, desátý měsíc školního roku 2016/2017. Po maratonu 

absolventských koncertů, které probíhaly v květnu, nás čeká červen, měsíc 

závěrečný. A také náročný. Nejen proto, že nás čekají postupové zkoušky, 

ale také proto, že před prázdninami už žáci myslí na léto. A při pohledu 

z okna, kde svítí sluníčko a je krásné počasí si řeknou, že přece nebudou 

sedět doma a dělat úkoly do školy. Není se co divit. Sluníčko nás láká jistě 

všechny. Děti se těší na prázdniny, dospělí na dovolenou. A všichni, ať už 

děti nebo dospělí, si ten odpočinek a změnu jistě zaslouží. Je potřeba 

načerpat energii, abychom zase v září všichni mohli pokračovat v práci a 

v činnosti, která ke školnímu roku patří. Za naše zaměstnance přeji všem, 

ať je to nadcházející léto krásné a plné veselých a zajímavých zážitků. A 

těším se, že v září se zase setkáme a budeme plni sil a elánu ke společným 

aktivitám v naší škole.  

Mgr.art. Petr Kotek 
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Poslední zvonění... 

Je červen 2017 a naše Základní umělecká škola Heleny Salichové má za 

sebou školní rok plný práce, úspěchů a snažení. Všichni učitelé představili 

své žáky na žákovských večerech, kde měli rodiče možnost zhodnotit, 

jak se po roce posunuly jejich děti v dovednostech – zpěvu či hry na 

hudební nástroj. 12. září proběhl Zahajovací koncert – inaugurace dětí 

z 1. tříd. Byl to slavnostní akt vstupu prvňáčků do řad žáků ZUŠ. Říjen byl 

možností prvého veřejného vystoupení žáků na soutěžní přehlídce – Múzy 

Ilji Hurníka, kde nás reprezentovali žáci p. uč. Foltýnové a p. uč. 

Malíkové, za výtvarný obor poslali své práce žáci pod vedením p. uč. 

Rychtářové. 

Městský obvod pořádá jednou za rok setkání s jubilanty (70 a 75let) 

v Dělnickém domě v Polance. Kulturní program na tuto akci připravili žáci 

naší ZUŠ. Během celého roku spolupracujeme s úřady obvodu Polanka, 

Třebovice a Krásné Pole formou dětských vystoupení při Vítání nových 

občánků, která zajišťují p. uč. Kvitová, Chalcařová  a Krátká. 

Listopad pravidelně přináší Koncerty pro PHV jednotlivých pracovišť. 

Děti PHV a jejich rodiče se seznámí s nabídkou hudebních nástrojů, které 

na naší škole vyučujeme. Vánoční koncert Petra Bendeho – to je 

několika měsíční příprava pěveckého sboru složeného z dětí z hudební 

nauky, které s velkým úspěchem doplnily program zmíněného zpěváka 

v Domě kultury města Ostravy 30. 11. 2016. Vystoupení připravila p. uč. 

Foltýnová. 

V prosinci se již všichni těší na Vánoce. Žáci i učitelé mají po celý advent 

„kulturní žně“. 3. 12. rozsvítili žáci ze třídy p. uč. Czerného svým 
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vystoupením vánoční strom v Polance, 5. 12. se uskutečnilo každoroční 

setkání vedení školy s bývalými zaměstnanci, kde jim současní pedagogové 

připravili kulturní program. Pak již následovaly Adventní koncerty žáků 

– Polanka, Třebovice, Krásné Pole, koncerty dětí pro domovy důchodců 

v Ostravě – Porubě, pro Charitu zase vystupovali učitelé s koledami a 

vánočními písněmi. Adventní koncerty uspořádali pro veřejnost 

v Polance i Třebovicích pedagogové ZUŠ. Tyto koncerty již od roku 1990 

mají svou velkou oblibu pro výbornou úroveň a nezaměnitelnou vánoční 

atmosféru.  

Leden 2017 se nesl v duchu soutěží. Na škole probíhala školní kola ve hře 

na klavír, kytaru a housle. Vítězové (Tereza Kovářová, Ondřej Lichý, 

Jaromír Stavač, Michal Knýbel na klavír; Vojtěch Fešar, Radek Pískovský, 

David Bayer, Kristián Číhalík na kytaru; David Stryk na housle) postoupili 

do okresního kola.  

V únoru proběhla okresní kola soutěží a ti nejlepší (Kristián Číhalík, David 

Bayer na kytaru a Jaromír Stavač na klavír) naši školu reprezentovali 

v kraji. 

Vynikajícího výsledku dosáhl Kristián Číhalík, který se ve hře na kytaru 

probojoval až do celostátního kola a získal 3. místo. 

Ve výtvarném oboru soutěžili žáci ze třídy p. uč. Rychtářové i ze třídy p. 

uč. Kuse a umístili se v bronzovém pásmu. 

23. 3. se v naší ZUŠ konal Jarní koncert „spřátelených ZUŠ“ – Polanka, 

Klimkovice a Svinov. Nás reprezentovali – Jana Zemanová (zpěv), 

Veronika Oudová a Daniela Bártová (zobcová flétna), Kristián Číhalík 

(kytara), Sára Šolcová (zpěv), Monika Bochenská (housle) a Barbora 
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Hilscherová (klavír). Tento koncert zakládá novou tradici spolupráce tří 

obdobně velkých škol a budeme se s ním setkávat střídavě v Klimkovicích 

a Svinově i v dalších letech. 

Zápis dětí do ZUŠ z nastupujících prvňáčků probíhal i tento rok za účasti 

našich vyučujících. Přihlášku podalo celkem 86 žáků, z toho v Polance 16, 

v Krásném Poli 15 a na našich porubských pobočkách 55. 

Duben – měsíc, kdy byly Velikonoční svátky, zahájil 9. 4. folklorní soubor 

Krasničanek pod vedením p. uč. Bláhové Vynášením Mařeny – tradičním 

ukončením zimy v obci Krásné Pole.  

K pravidelné výuce nástrojové hry patří rovněž hra komorní či souborová. 

Kytarový soubor pracuje pod vedením p. uč. Doležala a p. uč. Crona, 

houslový soubor vede p. uč. Morisáková a dechovému souboru se věnuje 

p. uč. Czerný. Komorní hra – od čtyřručního klavíru až po pěvecký 

sboreček či soubor zobcových fléten – je podchycena třídními učiteli. 

Jednou ročně mají všichni možnost vystoupit na koncertě Komorní hry. 

Tato přehlídka je doplněna o hru rodičů s dětmi. Se současnými žáky hraje 

někdo z příbuzných na nástroj, na který kdysi hrál nebo ještě stále hraje. 

Letošní koncert byl co do výkonů úspěšný a působil na publikum velmi 

příjemně.  

Koncert učitelů 26. 4. v Krásném Poli byl věnován osvobození obce. 

Květen patřil, jak je již zvykem absolventským koncertům. Vyvrcholením 

celého školního roku byl koncert, který se konal 30. 5. v kulturním domě 

Altán v Třebovicích a byl současní festivalu ZUŠ OPEN - celonárodní 

happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. Nad touto 
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akcí převzala záštitu Magdalena Kožená a v projektu jde o zviditelnění 

práce a aktivit ZUŠ v rámci celorepublikové mediální kampaně. 

V letošním roce nezahálel ani výtvarný obor pod vedením p. uč. Kuse 

v Polance a p. uč. Rychtářové v Kyjovicích. Zúčastnili se výtvarných 

přehlídek a soutěží na městské, krajské i celostátní úrovni, jejich práce 

zkrášlovaly prostory ZUŠ, vytvořili PF, tablo absolventů, měli výstavku na 

Noci kostelů a Živém betlému. 

Základní umělecká škola Heleny Salichové má za sebou velmi činorodý 

rok a věříme, že i veřejnost o této práci ví a uznává ji. Příchod prázdnin 

znamená oddech pro žáky i učitele. Tak zase 4. září nashledanou. 

Zpracovala Jitka Malíková – kronikářka ZUŠ 

 

Rozhovor s p. učitelkou Miroslavou 

Rychtářovou 

Paní učitelko, jste rodačka z Kyjovic, stejně jako malířka Helena 

Salichová. Máte pocit, že semínko výtvarného talentu přešlo i na 

generaci dnešních dětí?  

Při zmínce o Heleně Salichové musím připomenout, že Helena Salichová 

je u nás v Kyjovicích pojem. Starší generace, ta která Helenu Salichovou 

znala už sice vymírá, ovšem díky projektům obce, ZŠ, MŠ a ZUŠ je 

vzpomínka na naši slavnou rodačku pořád živá. Děti i veřejnost vnímá 

Helenu Salichovou jako osobnost významem překračující hranice naší 

obce. Ve školním roce 2016/2017 je tomu již 10 let, co byl otevřen výtvarný 
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obor na pobočce v Kyjovicích. I toto považuji za úctu a také závazek vůči 

naší slavné rodačce. Vesnické prostředí naší malé obce má v sobě jisté 

kouzlo, které probouzí fantazii a talenty v dnešních dětech. Také díky naší 

pobočce se mohou děti nadané výtvarným talentem nebo jen chutí něco 

vytvářet, se potkávat na hodinách výuky výtvarného oboru a rozvíjet své 

představy a potřeby tvořit. 

O Vás víme, že jste výtvarnice s širokým záběrem, jakou techniku 

uplatňujete nejvíce na svých obrazech a objektech?  

Mám ráda více výtvarných technik. Mám ráda grafiku, které se bohužel 

v současné době moc nevěnuji. Mojí oblíbenou technikou je kresba 

suchým pastelem. Tuto techniku využívám zejména při kresbě 

květinových motivů nebo architektury měst při letních plenérech a 

výtvarných setkání. Kdysi jsem malovala olejovými barvami, když jsem 

však objevila možnosti akrylových barev, tak jsem se již k olejomalbě 

téměř nevrátila. Takže své představy zpracovávám na plátno akrylovými 

barvami. Do svých 

obrazů vkládám 

různé předměty, 

drobnosti, nalezené 

maličkosti (měděné 

prvky, krajky, 

kov…). Co se týká 

objektů, je to 

vlastně pokračování 
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mého vyjádření v prostoru. Mé objekty jsou skládány z pro mě zajímavých 

předmětů, neobyčejně zajímavých kusů dřeva (staré trámy, švestkové 

dřevo z vlastní zahrady, dřevo ze stoleté lípy apod.) z ytongu, mědi, kovu.  

Máte ráda práci s malými dětmi, či dospělejšími „puberťáky“? 

Práce s každou ze zmíněných skupin dětí je jiná. Zatímco malé děti jsou 

spontánní ve svém projevu, jsou odvážnější, nebojí se experimentovat, 

bývají nadšené každou novou technikou nebo experimentem. Mají velkou 

fantazii, i když jim také záleží na výsledku, upřednostňují svůj prožitek. 

Nemají zatím okoukané stereotypy. Věková skupina žáků náctiletých je už 

více zdrženlivá v experimentování. Mají většinou raději osvědčené 

postupy. Při výtvarných akcích, hlavně v počátku akce, bývají méně 

otevření, zdrženliví, mají větší obavy z neúspěchu. Záleží jim na výsledku. 

Jsou více sebekritičtí. Pokud se však systematicky s dětmi pracuje, dostaví 

se jistě pokroky. 

O dnešních dětech se mluví jako o „málo kreativních“ a manuálně 

nešikovných. Jaký je Váš postřeh? 

Já si myslím, že to tak úplně není. Hlavně ne u těch, se kterými pracuji. 

Myslím si, že záleží na tom, kolik mají dětí příležitostí tvořit si podle sebe. 

Pro rozvoj fantazie dětem mnohdy stačí kousky dřívek z parku nebo z lesa, 

provázky, knoflíky… Pokud mají volnost ve svém projevu, dokážou 

vytvářet nádherné, nám dospělým mnohdy nepochopitelně krásné věci. 

Pokud však mají děti tvořit jen podle jakýchsi návodů či šablonek, tak tam 

se asi nějak zvláště rozvíjet fantazie nebude. Dětský projev je také 

pokřivován reklamami v televizi, módními ikonami apod. To však vše 

přináší doba, ve které žijeme. A co se týká otázky, zda jsou děti méně 

manuálně zručné. To asi ano. Vždyť v nedávné minulosti se nedalo nic 
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hezkého do bytu, do domácnosti nebo na sebe koupit. Mnohé věci si lidé 

doma sami vyráběli. Doba, ve které žili, je k tomu jistým způsobem 

motivovala. Mám však zkušenost, že mnoho mladých lidí se vrací zpět 

k domácímu tvoření, kreslení, šití. Sama vedu kroužek keramiky pro 

rodiče a děti a kurzy linorytu pro dospělé. Dospělí chtějí tvořit rukama ne 

z potřeby, ale pro svůj dobrý pocit. Také je pravda, že rodiče v dnešní době 

jsou více zaneprázdnění, pracují často do večera, nemají asi tolik času děti 

učit zacházet s nářadím, náčiním, jehlou, pletacími jehlicemi. Tyto 

činnosti se děti 

v minulosti učily 

také od svých 

prarodičů. Ovšem 

dnes prarodiče 

často ještě pracují, 

nejsou v důchodu, 

takže také nemají 

čas na rozvoj 

těchto dříve obvyklých manuálních základů svých vnuků. Volný čas tedy 

děti stráví více času před televizí, počítačem než na zahradě nebo v dílně. 

A tak si myslím, že to, že mohou děti z Kyjovic a širokého okolí (Hrabyně, 

Zbyslavic, Pusté Polomi) navštěvovat výtvarný obor v Kyjovicích, je velká 

výhoda. Mohou tak rozvíjet svůj talent, zručnost, šikovnost i fantazii a 

snižovat tak průměr statistiky děti nešikovných a manuálně méně 

zručných. 

Rozhovor připravila Jitka Malíková a Mgr. Vendula Foltýnová 
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Výstava prací žáků  

výtvarného oboru Kyjovice 
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Hlášky našich žáků 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Učitel: „Terezko, zvedni si ten stojan.“ 

Terezka: „To je těžké, to je tak těžké, jak 

podojit králíka.“ 

 

V hodině houslí říká učitelka žákovi: „Jsi 

o půl tónu níže, dolaď to!“ Žák: „Né, mě 

se nechce!“ 

V hodině hudební nauky měli žáci 

napsat cvičení pro paní učitelku, 

s tím, že ho i opraví. Žák napsal 

pár not a pomlk a paní učitelka 

měla vypočítat jejich celkovou 

hodnotu. Na konci cvičení byla 

pomlka celá a nota půlová a paní 

učitelka si napsala 2+2 místo 4+2. 

Žák se chvilku koukal, pak smazal 

poslední notu půlovou a paní 

učitelce napsal červeně jedničku. 

Potom se otočil a řekl: „Jelikož jste 

šikovná a snažíte se, tak na tu 

půlovou oba zapomeneme.“ 

 

Test z hudební nauky: Otázka – Co je 

taktovka? Odpověď žáka: „Magická 

hůlka na zvětšení pozornosti, 

používají ji dirigenti a také 

zdůrazňuje, co mají hrát.“ Otázka – 

Co je to orchestr? Odpověď žáka: „To 

je skupina muzikantů, kteří se nedají 

poslouchat samostatně, tak hrají 

společně.“ 
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Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí 

1. Nerozmazlujte mě. Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si 

řeknu – já vás jen zkouším. 

2. Nebojte se být přísní a pevní. Mám to raději – cítím se tak 

bezpečněji. 

3. Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky. Musím spoléhat na vás, 

že je včas odhalíte. 

4. Nedělejte ze mne menšího, než jsem. Nutí mě to, abych se choval 

nesmyslně jako „velký“. 

5. Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti. Daleko 

víc na mě zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí. 

6. Nevnucujte mi, že mé chyby jsou mé hříchy. Nabourává to můj 

smysl pro hodnoty. 

7. Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám ráda. 

Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mě ohrožuje. 

8. Nechraňte mě před všemi následky mého jednání. Potřebuji se 

někde naučit snášet obtíže a bolest. 

9. Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a 

bolístkám. Dokážu se s nimi vyrovnat. 

10. Nesekýrujte mě. Musel bych se bránit tím, že budu „ hluchý“ a budu 

dělat mrtvého brouka. 

11. Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se 

sliby nedodržují. 

12. Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl. 

Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět. 

13. Nepokoušejte nadměrně mou poctivost. Dostanu strach a pak lžu. 
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14. Nebuďte nedůslední. To mě úplně mate. 

15. Neříkejte, že mě nemáte rádi. I když někdy dělám příšerné věci. 

16. Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti. Pro mne jsou hrozivě 

skutečné a hodně pro mě znamená, že se mi snažíte porozumět.  

17. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní. Hrozně mě 

šokuje, když zjistím, že to tak není. 

18. Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit. Po 

upřímné omluvě se můj vztah k vám stává vřelejší. 

19. Nezapomínejte, jak rychle dospívám. Je to určitě těžké držet se 

mnou krok, ale prosím – snažte se. 

20.  Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůstat bez spousty lásky a 

laskavého porozumění. Ale to vám nemusím říkat, že jo? 

 

Rozhovor s žákem kytary Kristiánem Číhalíkem 

Kristiáne, v naší ZUŠ se 6. rokem učíš hrát na kytaru. Jak ses ke 

kytaře vlastně dostal. Byla to jasná volba nebo se vybíralo z více 

nástrojů? 

Když jsem byl ještě 

hodně malý kluk, tak 

mě zaujala hra na 

kytaru. Jednou, jak 

přijel strejda na chatu, 

tak začal hrát na 

kytaru a mě pořád 

vrtalo v hlavě, odkud 

ta hudba vzniká... A 
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tak strejda hrál a hrál a já poslouchal. Někdy taky strejda držel akordy a já 

brnkal u táboráku. Jednoho dne mi rodiče koupili kytaru, no a já jsem 

začal chodit do ZUŠ. Prostě jasná volba. 

Hraješ jen na kytaru nebo i na jiný nástroj? 

Rád se seznamuji s novými hudebními nástroji. Kromě kytary taky rád 

zpívám, taky hraji rád na klavír a na akordeon (samouk). 

Dá se říct, že hudba naplňuje tvůj život. Jakou hudbu máš nejraději, 

co tě v hudbě nejvíc baví? 

Nejraději mám styly hudby: pop, R‘n‘B, jazz, mám prostě rád kvalitní a 

dobrou hudbu. Na hudbě mě baví to, že se u ní dokážu odreagovat, 

uvolnit a když mám špatnou náladu, tak mě dokáže pozdvihnout. 

V tomto školním roce se koná celostátní soutěž ZUŠ ve hře na 

kytaru. Probojoval ses až do ústředního kola. Připravuješ se na 

soutěž nějak speciálně nebo je to pro tebe "běžný provoz"? 

Na celostátní kolo se připravuji jako kdyby běžně, ale rozebírám to do těch 

úplně největších detailů, aby bylo všechno super, takže něco tak mezi 

běžným a speciálním provozem.  

A jaké jsou tvé plány do budoucna? 

No, tak chci se dostat po základní škole na konzervatoř tady v Ostravě, no 

a kdyby se to všechno vyplnilo, tak dále bych se rozhodl podle toho, jak 

bych to cítil. 

Rozhovor připravil Mgr.art. Petr Kotek 
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Sbírka kamení 
 

V hlubokém písku hledám dva malé kamínky, 
dva kousky žuly, co přidám si do sbírky. 

Sbírám kamení, 
vidím, jakou má cenu. 

Pro radost to není, 
dá mluvit se o břemenu. 

Jak jiní sbírají známky, já sbírám kamení. 
A věřte mi, není to pro radost. 
Kamení dělá mě potřebným, 

známky jsou nic než jen marnivost. 

Když někdo může, ať známky sbírá. 
Lepší než chodit z rohu do rohu. 

A z toho to všechno pramení, 
já známky sbírat nemohu. 

Já sbírám kamení – a to je můj úkol. 

A kdybych měl dost, navršil bych val, 
z valu bych zdi udělal, 

ze zdí dům s krbem a velkým křeslem, 
kde děti bych vychoval. 

Dům s krbem a velkým křeslem, 
kde sedával bych, 

dům postaven z kamenů mých, 
z kamenů, které sbíral jsem leta, 

byl by poslední meta. 

Dům, kde by žily mé děti, 
dokud vše s časem neodletí. 

A i kdybych v bolestech umíral, 
v poli by kamenný dům stál. 

A já bych věděl, že ani s vypětím všech sil 
ze známek dům bych nepostavil. 

 

Autor: Jan Albrecht (absolvent II. stupně hry na klavír ze třídy p. uč. Kvitové) 
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Nashledanou v příštím školním roce. 
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