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Úvodní slovo 

Milí čtenáři, 

letní prázdniny opět utekly jako voda a máme tady nový školní rok. A 

s ním také nové číslo našeho časopisu, ve kterém najdete ohlédnutí za 

minulými událostmi, přehled toho co nás čeká, rozhovor s paní učitelkou 

Foltýnovou a mnoho dalšího. A tak jako vždy bude časopis „vyzdoben“ 

obrázky našich žáků výtvarného oboru. 

Školní rok bude opět ve znamení koncertů a výstav. První akce školy bude 

hned 3. září v 13:00. Folklorní soubor Krasničanek vystoupí na hřišti 

v Krásném Poli. Dále bude následovat slavnostní zahajovací koncert, který 

bude 12. září v 16:30. 

Naši učitelé se již těší na 

všechny žáky, kteří jsou jistě po 

slunečných letních prázdninách 

odpočinutí a plni sil a elánu do 

další práce. Těšíme se na 

uměleckou tvorbu s hudbou, 

výtvarnou prací i tancem a 

věříme, že každý náš žák najde 

prostor pro seberealizaci, která 

je velmi důležitá pro rozvoj 

osobnosti každého člověka. 

Za celý náš kolektiv přeji všem 

krásný školní rok.  

Mgr.art. Petr Kotek 
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Představujeme vám naše odloučená pracoviště 

V tomto a příštím čísle časopisu vás seznámíme se základními školami, se 

kterými spolupracujeme. Výuka na pobočkách probíhá v odpoledních 

hodinách, v prostorách škol a pod vedením pedagogů ZUŠ H. Salichové. 

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

má své nejstarší odloučené pracoviště na ZŠ v Ostravě – Krásném Poli. 

Na této pobočce působíme od roku 1958 a v současné době zde vyučujeme 

hudební i taneční obor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ Krásné Pole 

ZŠ Krásné Pole je současně naší jedinou pobočkou, kde taneční obor 

vyučujeme. Jeho činnost je zastoupena folklorním souborem Krasničanek, 

který má v naší ZUŠ dlouholetou tradici. V hudební oboru vyučujeme hru 

na klavír, housle, dechové nástroje (zobc. flétna, trubka, klarinet), kytaru a 

zpěv. 
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Svá odloučená pracoviště máme i na porubských základních školách. Od 

roku 1996 působíme na ZŠ Bulharská a ZŠ Dětská. Na obou pobočkách 

vyučujeme hudební obor. 

 

 

 

 

 

 

ZŠ Bulharská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ Dětská 
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Na ZŠ Bulharská v současné době vyučujeme hru na klavír, hru na 

dechové nástroje (zobc. flétna, klarinet, fagot), hru na housle, hru na 

kytaru a zpěv. 

Na ZŠ Dětská vyučujeme hru na klavír, na dechové nástroje (zobc. flétna, 

trubka), hru na housle a hru na kytaru. 

Spolupracujeme také se ZŠ K. Pokorného. Toto odloučené pracoviště 

patří mezi naše nejmladší. Hudební obor zde vyučujeme od roku 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ K. Pokorného 

Na ZŠ K. Pokorného vyučujeme hru na klavír, na housle a na dechové 

nástroje (zobc. flétna, klarinet, fagot). Také zde chystáme rozšíření o 

předmět hra na kytaru. 
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Vzpomínky na Helenu Salichovou očima 

Jaroslava Krále (II. 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. 

Kulturní život v Polance 

I v době, kdy jsem nebyl v Polance trvale, jsem se podílel na zdejším 

mimořádně bohatém kulturním životě. Ještě mi nebylo devět let, kdy mne 

můj učitel houslí Vladislav Dobeš (o rodině Dobešově se ještě zmíním i 

v souvislosti s Helenou Salichovou), který byl také varhaníkem zdejšího 

Husova sboru Církve československé husitské, zařadil do orchestru na 

kůru a od té doby jsem hrával na housle na všech církevních hudebních 

produkcích (Vánoce, Velikonoce i jiné). Od roku 1944 jsem hrával 

v dechovém orchestru na malý buben a na trombon a o několik let 

později, v roce 1963 jsem převzal dirigentskou taktovku. Ochotnické 

tradice byly v Polance od dob první republiky. Vytvářely se 

v tělovýchovných jednotách – Sokol, DTJ, Orel. K jejich největšímu 

rozkvětu došlo v roce 1945. V poválečném období se každoročně hrávalo 

až šest premiér a u každé i čtyři reprízy. Ročně se hrála i jedna hra 

v přírodě s rozsáhlým komparsem, jedna opereta, k níž byl zapotřebí i 

orchestr, sólisté a smíšený pěvecký sbor, ten se v roce 1949 osamostatnil. 

V ochotnickém souboru jsem si mnohokrát zahrál, ale hlavně sem hrál 

J 
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v operetním orchestru a pak zpíval ve smíšeném sboru. Ten jsem v roce 

1968 převzal jako sbormistr. 

Přes dětský zpěv k Heleně Salichové 

Brzy po příchodu na Základní školu do Polanky jsem zde založil Dětský 

pěvecký sbor. Bylo to 14. března 1958 a do roka měl více než 70 členů. 

V okolí Polanky tak byly tři větší sbory: Klimkovice (sbormistr Antonín 

Hub), Krásné Pole (sbormistr Jaromír Richter, později vedl Ostravský 

dětský sbor, mimo jiné spolupracoval s Milanem Salichem) a Polanka 

(sbormistr Jaroslav Král). Pěvecké sbory spolupracovaly, pořádaly společné 

koncerty a patřily k předním v kraji. Společné koncerty se konaly 

pravidelně vždy v květnu. Helena Salichová, ač zaneprázdněna, na koncert 

dětí vždycky přišla. K 73. narozeninám jsme přišli Heleně Salichové 

zazpívat s dětským sborem před její dům. Helena Salichová byla s dětským 

pěveckým sborem v kontaktu od počátku jeho vzniku, jak o tom svědčí i 

její podpisy v kronice dětského sboru. 

Fotografování na kluzišti v Polance - bylo to v neděli 8. února 1959 

Salichová často kreslila a malovala 

v terénu v Polance. Jejím oblíbeným 

námětem bylo bruslení dětí na 

rybníku, na potoku Polančici nebo na 

kluzišti. Potkávala mne 

s fotoaparátem. Jednou si přede mnou 

postěžovala, že jí mrznou ruce při 

skicování, jestli bych jí nepořídil pár momentek z kluziště, kdy jsou děti 

v pohybu. Udělal jsem několik záběrů, jak jezdí děti ve dvojicích či 

trojicích, také celkový záběr kluziště. Samozřejmě jsem vyfotil i paní 

Salichovou s kreslicí podložkou pod paží, v dlouhém zimním kabátě a 
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s šátkem na hlavě, vedle ní bílý pejsek se strakatou hlavou, neurčité rasy. 

Určitě nějaký nalezenec, o něhož pečovala. Po celý život, až do posledních 

dnů byla Helena Salichová obklopena psy a kočkami, protože v tom 

velkém domě byla věčně sama. Syn Milan byl zaměstnán v televizi v Praze 

a domů jezdil jen občas. A tak jí opuštění psi a kočky byli vítanými 

společníky. Na jejích obrazech se vyskytují velmi často. Díky fotkám vznikl 

linoryt s názvem Na kluzišti v Polance. Dostal jsem pak jeden obtisk 

linorytu jako dárek od Heleny Salichové. 

Fotografování mne sblížilo s Milanem Salichem – synem Heleny 

Salichové 

Brzy pak za mnou přišel syn Heleny Salichové Milan a poprosil mne, abych 

ho zasvětil do základů fotografování, vyvolávání černobílých filmů a 

zhotovování fotografií. Chtěl se sám pokusit zachytit svou maminku při 

práci. Ve škole jsme měli temnou komoru, základní vybavení miskami, 

vodu, zvětšovací přístroj. Milan si koupil podobnou zrcadlovku, jako jsem 

měl já. Začal mne navštěvovat doma. Měli jsme si o čem povídat. 

Především o hudbě. Pracoval v Praze ve zpravodajském pořadu, znal 

spoustu pikantností, které se na obrazovku nedostaly, byl v kontaktu 

s pražským hudebním světem, já jsem jej informoval o dění v obci a na 

Ostravsku. Občas přinesl noty, zahráli jsme si z listu, on klavír, já housle. 

Brahmse, Dvořáka. Přinesl i své vlastní skladby. První sonatinu pro housle 

a klavír jsem si opsal, uvedli jsme ji pak při některých jubilejních oslavách 

a akcích. Milan Salich se pak u mne zastavoval při každé své návštěvě 

maminky v Polance. I po její smrti v roce 1975. 

Převzato z archivu Mgr. Jaroslava Krále  
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Kalendář akcí ZUŠ H. Salichové 

Srdečně vás zveme i v letošním školním roce na 

akce naší ZUŠ a budeme se těšit na setkání 

s vámi. 

Pondělí 12. 9. 2016 v 16:30 - Inaugurační 

koncert žáků PHV, kteří budou slavnostně 

uvedeni do přípravného studia – koncertní sál 

ZUŠ v Ostravě – Polance nad Odrou. 

Ve škol. roce 2016/2017 dále připravujeme: 

Koncerty pro PHV (listopad 2016), 30. 11. 2016 - 

Vánoční koncert s Petrem Bendem, v prosinci adventní koncerty žáků i 

učitelů, na jaro den otevřených dveří, žákovské večery, absolventské 

koncerty, výstavy žáků výtvarného oboru, folklorní vystoupení tanečního 

oboru a mnoho dalšího. 

Tak jako každý rok, také letos nás čeká cyklus soutěží základních 

uměleckých škol ČR. V tomto školním roce budou naši žáci soutěžit 

v hudebním i výtvarném oboru. V hudebním oboru to bude soutěž ve hře 

na klavír, na smyčcové nástroje a na kytaru. Soutěže jednotlivých nástrojů 

začínají školním kolem, které bývá v lednu nebo únoru, pokračují přes 

okresní a krajská kola až do celostátního kola, které bývá v květnu.  

Soutěž výtvarného oboru začíná v únoru a březnu okresním kolem, 

pokračuje do krajského kola a celostátní kolo se bude konat v říjnu 

školního roku 2017/18. 

Všem našim soutěžícím přejeme hodně štěstí.  
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O všech aktuálních akcích vás budeme průběžně informovat 

prostřednictvím časopisu Šušky naší ZUŠky, na vývěskách ZUŠ a také na 

našich internetových stránkách www.zushs.cz 

 

Hlášky našich žáků 

 

  

 

 

 

 

  

„Já jsem tuhle písničku cvičila pořád 

dokola, paní učitelko. Vždycky jsem 

došla na konec a hned zpátky na začátek, 

i když tam není repetítko.“ (správně 

repetice = opakování) 
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„Paní učitelko, vás chlapeček 

přede mnou nazlobil?“ „Ano, 

vůbec nic neuměl a dostal 

škaredou známku.“ „A jéje, to 

abych možná raději zase šla.“ 

 

V hodině hudební nauky: 

Učitelka: „Na kolik trvá nota 

celá?“ Žák: „Na celý rok.“ 

 

„Paní učitelko, prosím, pomůžete 

mi do té notové osnovy nakreslit 

ty pomníky?“ (žák měl na mysli 

pomlky) 

 

„Pane učiteli, když jsem tak 

šikovný, tak byste mi mohl dát 

klidně jedničku!“ 
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Hudební výročí v roce 2016 
(září  - prosinec) 

 září bohatém na řadu výročí upoutají zřejmě největší pozornost 

jubilea týkající se rakouského skladatele a úspěšného hudebního 

nakladatele Antona Diabelliho a ve své době operními divadly 

nadmíru oblíbeného operního skladatele Giacomo Meyerbeera. 

Nezapomeneme ani, že uplyne již 175 let od narození našeho světově 

proslulého skladatele a pedagoga Antonína Dvořáka. 

 

Z říjnové nabídky se k dávné hudební historii přiblížíme díky výročí 

italského skladatele Baldassare Galuppiho, z českých osobností si 

připomeneme skladatele chrámové hudby a ředitele pražského 

svatovítského kůru Františka Xavera Brixiho. 250 let uplyne také od 

narození vlivné osobnosti pražského hudebního života a prvního ředitele 

v r. 1811 založené Pražské konzervatoře Friedricha Dionyse Webera. 

 

K listopadu se váží např. výročí českého skladatele a varhaníka Roberta 

Jana Nepomuka Führera či francouzského houslisty a 

skladatele Rodolpha Kreutzera, jemuž svého času věnoval houslovou 

sonátu op. 47, č. 9, dnes zvanou Kreutzerova, sám Ludwig van Beethoven. 

 

V prosinci si připomeneme např. působení Dvořákova vrstevníka, 

příležitostného skladatele a dlouholetého dirigenta opery Prozatímního 

i Národního divadla Adolfa Čecha a také ještě jubileum staršího z bratrů 

Vranických, houslisty a skladatele Pavla Vranického. 

 

V 
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Stalo se 

Postupové zkoušky hudebního oboru 

V týdnu od 6. do 10. června 2016 se na hlavní budově ZUŠ a na pobočkách 

konaly postupové a závěrečné zkoušky hudebního oboru. 

Závěrečný koncert žáků 

V pondělí 13. června 2016 se v obřadní síni radnice v Ostravě – Krásném 

Poli uskutečnil závěrečný koncert žáků hudebního oboru.   

Workshop pro žáky 

V pondělí 13. června 2016 v rámci hudební nauky se uskutečnil workshop 

„Jdeme do Národního“, který vedla lektorka z Národního divadla 

moravskoslezského. Workshop probíhal v koncertním sále ZUŠ v Ostravě 

– Polance nad Odrou a byl určen pro žáky 2. – 5. ročníku. Žákům byly 

hravou a jednoduchou formou představeny divadelní profese a žánry a byli 

informováni o první návštěvě divadla a pravidlech s ní spojených.   

Koncert k Evropskému dni hudby 

Svátek hudby - svátek muzikantů - byl vyhlášen ministrem kultury 

Francouzské republiky Jacque Langem v roce 1982. K tomuto kroku ho 

vedla nespokojenost s trávením volného času mladou generací, která čím 

dál více zaujímala roli pasivního pozorovatele, nikoli aktivního účastníka 

uměleckého tvůrčího procesu. Svátek hudby byl pojat jako hudební 

happening, jehož hlavní scénou jsou městské ulice, náměstí, parky, 

zahrady a další veřejnosti volně přístupné prostory. Svátek hudby se 

poprvé začal rozvíjet na evropské úrovni u příležitosti Evropského roku 

hudby v roce 1985. Evropský den hudby připadá každoročně na 21. června.  

Naše ZUŠ tento svátek oslavila koncertem žáků a učitelů, který se konal ve 

středu 15. června 2016 v kulturním domě Altán v Ostravě – Třebovicích. 
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Folklorní odpoledne 

Na folklorním odpoledni, které se konalo ve čtvrtek 16. června 2016 na ZŠ 

v Ostravě – Krásném Poli vystoupil náš folklorní soubor Krasničanek a 

další hostující soubory. 

Folklor bez hranic 

Ve dnech 15. - 19. srpna 2016 se v Ostravě konal XIX. ročník festivalu 

Folklor bez hranic. Naši školu na tomto festivalu reprezentoval folklorní 

soubor Krasničanek. 

 

Rozhovor s p. učitelkou Vendulou Foltýnovou 

Tentokrát jsme si otázky připravili pro paní 

učitelku Vendulu Foltýnovou. Na naší škole 

učí od roku 2012 a vyučuje předměty 

Hudební nauka, hra na klavír a zpěv. 

Současně vede školní pěvecký sbor, který se 

od září bude připravovat na vánoční 

koncerty. 

Kromě sboru v naší ZUŠ vede také chrámový 

pěvecký sbor Cantate Domino z Opavy-

Komárova. A také na ni prozradíme, že množství akcí, které naše škola 

v posledních letech pořádá, má „na svědomí“ právě ona (soutěž HN, 

workshop pro žáky, přípravu článků do časopisu a mnoho dalšího).  

Paní učitelko, jste z muzikantské rodiny? 

Z muzikantské rodiny nepocházím. K hudbě mě přivedl dědeček, který mě 

v 1. třídě přihlásil do ZUŠky. Šest let jsem hrála na housle, další čtyři roky 

na violu a v osmé třídě jsem začala hrát na klavír. 
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Chtěla jste se hudbě vždycky věnovat anebo jste uvažovala i o studiu 

něčeho jiného? 

Hudbě jsem se chtěla věnovat, ale jen jako smysluplné náplni volného 

času. Mým velkým snem bylo studium na policejní škole, nakonec hudba 

přeci jenom zvítězila.  

Jaké školy jste vystudovala, jako přípravu na své povolání? 

Po základní škole jsem nastoupila na Církevní konzervatoř v Opavě, kde 

jsem vystudovala obor sbormistrovství a poté se mé kroky ubíraly na 

Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity a pokračovala jsem ve studiu 

sbormistrovství a hudební výchovy. Po malé odmlce jsem se však na obě 

školy vrátila zpět a v současné době si na Církevní konzervatoři dodělávám 

obor sólový zpěv a na vysoké škole doktorát. 

Které předměty jste jako dítě měla ráda? I hudební nauku? 

Jako dítě jsem měla ráda češtinu, hlavně literaturu a dějepis. Přiznám se, 

že hudební nauku jsem ráda neměla a dnes tento předmět vyučuji ☺.      

Jaké jsou Vaše záliby kromě hudby? 

Ráda čtu, jezdím na kole, plavu, občas si zajdu na alpinning a začala jsem 

se více věnovat studiu jazyků – angličtině a italštině.  

Čemu se věnujete ve volném čase? 

Ve volném čase se věnuji dceři (9 let), chrámovému pěveckému sboru, 

jehož sbormistryní jsem od roku 2004 a sebevzdělávání. 

Najdete si čas na koncert? 

Ano, čas na koncert si najdu. Občas navštívím divadelní představení ve 

Slezském divadle v Opavě a ráda zavítám i na koncert Janáčkovy 

filharmonie Ostrava. 

Rozhovor připravila Jitka Malíková 
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Harlekýn 
 

Růžičko moje milá, 

karneval je v proudu. 

Tam je tvůj harlekýn 

a schovává si touhu. 

Květinou tě pohladí, 

očima pozdraví. 

Jestli dovolíš, 

vynechá polku. 

Růžičko moje milá 
hlídej si srdíčko. 

Barevný kostým splývá  

s tím davem maličko. 

A noc si vzala touha, 
nechme ji tancovat. 

Však k ránu bude pouhá 

hudba nám v uších hrát. 

Tvůj harlekýn odchází, 

květina nestačí. 
Pohlazení odmítáš, 

jiný tě má taky rád. 

Polibkem tě pozdravil, 

po tváři pohladil. 
A smutný harlekýn 

odchází k ránu sám.  

 

 

  

  

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

Uzávěrka dalšího čísla bude na konci listopadu 2016 

e-mail: reditelstvi@zushs.cz, tel. 733 677 889, www.zushs.cz  

Autor: Monika Hoňková 


