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Úvodní slovo 

Milí čtenáři, 

letní prázdniny opět utekly jako voda a s jejich závěrem přišel nový školní 

rok. V tomto čísle našeho časopisu si připomeneme události, které máme 

za sebou, přečteme si fiktivní rozhovor s F. Chopinem a poznáme trochu 

jiný pohled na hudební nauku a mnoho dalšího. 

V následujícím školním roce nás čeká velká změna. Hlavní budova naší 

ZUŠ se bude rekonstruovat, proto je ZUŠ v Polance přestěhována dočasně 

do budovy ZŠ H. Salichové v Polance nad Odrou (ul. H. Salichové 816, 

Ostrava-Polanka nad Odrou). V průběhu letních prázdnin proběhlo 

přestěhování veškerého 

vybavení ZUŠ do základní 

školy. Díky tomu bude 

v Polance zachována plno-

hodnotná výuka a provoz celé 

školy bude bez dalších změn.  

Těšíme se, že budeme s žáky 

opět pracovat na seberealizaci 

prostřednictvím hudby, výtvarné práce i tance, a věříme, že každý náš žák 

najde prostor pro sebezdokonalení ve studijním zaměření, které si vybral. 

Za kolektiv našich zaměstnanců přeji všem krásný školní rok.  

Mgr.art. Petr Kotek 
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Hudební nauka na ZUŠ 

„Mami, mě ta hudební nauka nebaví…“ věta, kterou uslyší snad každý 

rodič alespoň jednou za dobu docházky dětí do základních uměleckých 

škol. Předmět hudební nauka je totiž povinné absolvovat, pokud děti 

chodí do ZUŠky na jakýkoli hudební nástroj. Hudební nauka je povinná, 

protože bez znalostí hudební teorie se nedá dešifrovat složitý notový zápis 

a bez něho se zase nedají zahrát skladby, které se děti učí. Samozřejmě 

můžete namítnout, že zejména malé děti se většinou učí svoje skladbičky 

ihned zpaměti a noty k tomu vlastně nepotřebují. Čím déle ale na hudební 

nástroj hrají, tím delší a složitější skladby budou hrát. A tím těžší se stává 

porozumění notovému textu, a to nejen notám samotným, ale také všem 

doprovodným značkám, zkratkám, italským slovíčkům a pokynům, které 

nám radí, jak přesně skladbu hrát, v jakém tempu, s jakým výrazem, 

s jakou artikulací atd. Bez hudební nauky se tedy neobejdeme, je to 

nedílná součást procesu hraní na hudební nástroje. „Proč se tedy ale tak 

často stává, že děti hudební nauce nerozumí a často je nauka nebaví?“ 

Mnoho rodičů také považuje hudební nauku za trochu podřadný 

předmět vedle hlavního oboru, kterým je hraní na nástroj. Kvůli nauce se 

do ZUŠky musí také chodit ještě jednou týdně navíc. Mnoho rodičů proto 

zvolí výjimečné řešení, „individuál“, což znamená, že děti na nauku 

nechodí pravidelně do školy s ostatními, ale pouze každé čtvrtletí napíšou 

test z probraného učiva, na který se musí doma samostatně naučit. 

Většinou to dopadá tak, že to děti nechají na poslední chvíli, protože je nic 

nenutí se učit nauku průběžně a pak spoustě věcí nerozumí nebo mají 

v hudební nauce opravdu velké mezery. Pokud navíc nemají doma rodiče 

muzikanty, nemají tedy ani možnost některé věci pořádně pochopit, a to 
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je škoda. Působí to dojmem, že kolem hudební nauky se vznáší jakýsi 

záhadný závoj neoblíbenosti. Jeden z hlavních důvodů, proč je hudební 

nauka tak neoblíbená, je, že děti si nedokáží propojit teoretické znalosti, 

které se učí, s praxí, tj. s hraním na svůj hudební nástroj. Pro děti jsou to 

dva zcela oddělené a nesouvisející předměty. Proto je velice důležité, aby 

si děti to, co se učí v hudební nauce, vyzkoušeli zahrát na svůj nástroj. Je 

výborné podívat se do not na svoje vlastní skladby a zkusit tam najít to, co 

se právě učí v hudební nauce.  

Hraní na nástroj a znalost hudební teorie nejsou dvě oddělené a spolu 

nesouvisející věci, ale naopak jsou v kompletní symbióze a jedno bez 

druhého nemůže dobře fungovat. A k tomu dětem my, dospělí, musíme 

pomoct. 

Zpracovala Vendula Foltýnová 

Fiktivní rozhovor s Fryderykem Chopinem 

Krásný dobrý den pane Chopine, děkuji moc, že jste přijal mé 

pozvání. Máme nyní rok 2017. Kolik by Vám bylo let?  

Dobrý den i Vám. Narodil jsem se v roce 1810, takže pokud dobře počítám, 

bylo by mi nyní přesně 207 let. 

A jaké je přesné datum Vašeho narození? Vím, že se o tom vedou 

trochu spory. 

Ano, jsou tam trochu nesrovnalosti. V křestním záznamu farnosti 

v Želazowě Wole v Polsku je zapsané datum mého narození 22. února 1810, 

ale používali jsme s rodiči jako narozeninové datum 1. března.  



4 
 

Pane Chopine, povězte čtenářům něco o Vašem dětství. Jací byli Vaši 

rodiče? A jak jste vlastně získal hudební vzdělání? 

Moje rodina byla velmi muzikální. Tatínek hrál na housle a na flétnu, a 

maminka na klavír. Nějaké zkušenosti s hrou na klavír jsem tedy získal od 

ní, ale mým prvním opravdovým učitelem byl v letech 1816 až 1821 český 

pianista Vojtěch Živný. Moje sestra Ludwika také chodila na klavír 

k Živnému, takže jsme spolu občas hráli duety. Později jsem chodil na 

varšavské lyceum, kde jsem se rok učil i na varhany. Rodiče vedli penzion, 

kde se ubytovávali mladí studenti. Matka jim také dávala lekce hry na 

klavír. Otec byl původem Francouz, do Polska emigroval. Když se rodiče 

po mém narození přestěhovali do Varšavy, začal vyučovat francouzštinu 

na varšavském lyceu. Když mi bylo šestnáct, nastoupil jsem na varšavskou 

konzervatoř k profesorovi Josefovi Elsnerovi na tři roky na skladbu a 

hudební teorii. Je ale pravda, že jsem začal skládat již v 7 letech, a po celou 

dobu svých studií jsem také koncertoval po Varšavě. 

Hrál jste jistě již tehdy pro řadu významných osobností. Zmínil 

byste některé? 

Jako malý jsem byl zván do Belvederského paláce, abych si hrál se synem 

vévody Konstantina. Hrál jsem pro vévodu často, a také jsem mu složil 

Pochod. Hrál jsem také pro cara Alexandra I., když přijel navštívit Varšavu. 

Zajímalo by mě, kde jste čerpal ryzího polského ducha, který 

protkává Vaše klavírní skladby. Kde to má kořeny? 

Když jsem byl ještě na lyceu, často jsem trávil prázdniny na polském 

venkově s rodinami svých spolužáků. Měl jsem hrozně rád vesničku 
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Szafarnia. Tam jsem se také poprvé setkal s polskou lidovou hudbou. 

Myslím, že mě to tehdy hodně ovlivnilo. 

Kdy jste začal získávat věhlas i v zahraničí? 

To bylo poté, co jsem na koncertě hrál svoje Rondo op. 1. Líbilo se natolik, 

že bylo vydáno tiskem – to byla vůbec 

první moje skladba, která takhle vyšla – a 

díky tomu se o mně pak psalo ve 

významném německém hudebním 

časopise. Krátce po dokončení studií 

jsem pak debutoval koncertem ve Vídni. 

Postupně se o mně začalo mluvit po 

Evropě, a tak se mi otevřely dveře do 

světa. V roce 1830 jsem jel znovu do 

Vídně a plánoval jsem pak jet do Itálie, 

ale politické události v mém rodném Polsku daly zcela sbohem mým 

plánům. Byl to pro mne velice smutný rok. Proklínal jsem chvíli svého 

odjezdu. Z Vídně jsem se pak vypravil do Paříže. Do rodné vlasti jsem se 

už nikdy nemohl vrátit. 

To je hrozně smutné. Muselo to pro Vás být velmi těžké. 

Bylo to velmi těžké. Cítil jsem se osamělý, nikdy jsem v sobě zcela neutišil 

stesk po domově. Francouzštinu jsem naštěstí ovládal dobře, ale nikdy 

jsem se necítil při mluvení francouzsky tak přirozeně, jako v rodném 

jazyce. Nikdy jsem také zcela neztratil polský přízvuk. 

Paříž pro Vás ale jistě skýtala také mnoho příležitostí. 
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To určitě ano. V pařížských salonech jsem se spřátelil s Hectorem 

Berliozem, Heinrichem Heinem, Franzem Lisztem nebo třeba Adamem 

Mickiewiczem, jehož tvorba mě inspirovala při psaní mých klavírních 

Balad. 

A co koncertování v Paříži? 

Koncertoval jsem v Paříži ve velkých sálech, ale brzy jsem si uvědomil, že 

moje intimní duševně založená hra na klavír se pro velké sály vůbec 

nehodí. Začal jsem koncertovat v privátních salonech, kde se 

shromažďovala šlechta a umělecká elita, menší společnost, kde jsem 

všechny znal. Hrálo se mi tam mnohem lépe. Postupně jsem si také začal 

vydělávat učením a vydáváním svých skladeb. Dlouho jsem byl totiž 

finančně závislý na otci. Díky lepšímu výdělku z učení a vydávání skladeb 

jsem mohl přestat tolik veřejně koncertovat. Měl jsem totiž vždy hrozně 

velkou trému, která mě vyčerpávala a také to podlamovalo moje už tak 

slabé zdraví. 

Ani nevíte, jak je skvělé tohle slyšet z úst tak velkého klavíristy, jako 

jste Vy. Mnoho mladých lidí v dnešní době, kteří hru na klavír 

studují, trpí velkou trémou z veřejných vystoupení. Je skvělé vědět, 

že to potká i největšího mistra, a že se člověk může skvěle u klavíru 

realizovat i jinak než čistě jen profesionální koncertní dráhou. 

Určitě, těch možností je mnohem více. Já jsem třeba velmi rád učil a 

veřejné hraní jsem měl nejraději jen před skupinou mých nejbližších 

přátel. A samozřejmě jsem hodně komponoval. 

Povězte nám něco o tom, jak u Vás fungovala výuka hry na klavír? 
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Hru na klavír jsem vyučoval po 17 let, od roku 1832 až do roku 1849. V létě 

jsem většinou komponoval a v zimě jsem se věnoval svým studentům. Učil 

jsem nejraději u sebe doma, kde jsem měl dva klavíry značky Pleyel, jedno 

křídlo a jedno pianino. Studenti vždy hráli na koncertní křídlo a já jsem je 

velmi motivoval k tomu, aby doma také cvičili na co nejlepší nástroje. Já 

jsem seděl u pianina a učil jsem. Byl jsem schopný přerušovat svoje 

studenty každých pár taktů a neustále něco opravovat a vylepšovat.  

Jak dlouho trvaly obvykle Vaše lekce? 

Normálně ke mně chodili studenti dvakrát týdně většinou na 45-60 minut. 

Samozřejmě ale byly výjimky. S nadanými žáky jsem trávil více času a hráli 

jsme tak dlouho, dokud jsme z toho nebyli všichni unaveni. 

Vzkázal byste něco dnešním mladým pianistům, případně jejich 

učitelům? 

Jsem si jist, že ten, kdo se dá v životě na cestu spjatou s hrou na klavír, 

musel v mládí klavíru zcela propadnout, stejně jako já. Vím proto, že tito 

lidé si svou vášeň pro klavír udrží na celý život. Že budou s velkou 

trpělivostí a láskou hrát i učit, protože bez klavíru nebudou moci žít, a to i 

přes všechny překážky, které jim mohou přijít do cesty. Často nás na naší 

klavírní cestě potkávají různé překážky, ať jsou to zdravotní komplikace, 

finanční starosti, boj s konkurencí, pocit selhání, že jsme nedosáhli cíle, 

který jsme si vytyčili nebo vynucené odloučení od klavíru na nějakou 

dobu. Život je však krátký. S ohledem zpátky cítím, že nebylo nutné se tak 

zbytečně stresovat z každého koncertu. Že radost z hry na klavír může mít 

člověk úplně stejnou, když na něj hraje nebo když na něj učí hrát někoho 

jiného. Mně i moje žáky to bavilo a společně jsme překonávali překážky a 

nástrahy klavírního umění. Moji žáci hráli velmi kvalitně, ale sláva 
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rozhodně nebyla pro nás cílem výuky. Cílem bylo dokonalé ovládnutí 

techniky hry na klavír a tvorby krásného barevného tónu s použitím 

elegantních pohybů zápěstí a paže, zdůraznění originality a výhody úhozu 

každého prstu a dokonalé vystihnutí hudebního obsahu skladeb. 

Rozhovor zpracovala Eva Suchánková 

www.evasuchankova.cz 

 

Básničky pro děti 

Noty 

Notám diví se náš klouček. 

Každá nota jako brouček 

leze níž a zase výš, 

do ruky ji nechytíš. 

Jedna je tam, druhá tady, 

všechny noty dohromady 

dají pěknou písničku, 

zazpívej ji Honzíčku! 

 

Nota G 

Kominíčku Gustíčku, 

povylez ke sluníčku. 

Postav se na pátou linku, 

rozhlédni se pomalinku. 

S vrabčákem pak jako nic, 

zazpívej si z plných plic.  
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Kalendář akcí ZUŠ H. Salichové 

Srdečně vás zveme i v letošním školním roce na akce ZUŠ a budeme se 

těšit na setkání s vámi. 

 

11. 9. 2017 – Inaugurační koncert žáků PHV, kteří budou slavnostně 

uvedeni do přípravného studia 

 

V novém školním roce 2017/2018 dále připravujeme: 

- koncerty pro PHV (listopad 2017) 

- Vánoční koncert s Petrem Bendem (30. 11. 2017) 

- adventní koncerty žáků i učitelů (prosinec 2017) 

- Den otevřených dveří (květen 2018) 

- ZUŠ OPEN (24. 5. 2018) 

- žákovské večery, absolventské koncerty, výstavy žáků výtvarného oboru, 

folklorní vystoupení a mnoho dalšího (v průběhu celého školního roku) 

 

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 

Letos nás také čekají soutěže základních uměleckých škol ČR. V tomto 

školním roce budou naši žáci soutěžit v hudebním oboru, konkrétně ve 

hře na dechové nástroje, ve hře smyčcových souborů a v sólovém zpěvu. 

Soutěže jednotlivých nástrojů začínají školním kolem, které bývá v lednu 

nebo únoru, pokračují přes okresní a krajská kola až do celostátního kola.  

Všem našim soutěžícím přejeme hodně štěstí.  
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Hlášky našich žáků 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Při závěrečném zkoušení z hudební 

nauky: „Tak řekni něco o nějakém 

skladateli.“ Žák: „Beethoven napsal 

jenom 9 symfonií, zato Mozart 40, ten to 

uměl.“ 

 

Paní učitelka říká žákovi na 

hodině houslí: „Ta etuda pořád 

nějak nejde“. Žák: „Víte, paní 

učitelko, to je úplně obyčejná 

lenost.“ 

 

Žák se ptá: „A pane učiteli, na 

co je tam ten dirigent, když se 

na něho nikdo nedívá?“ 

 

Jak se jmenuje kyvadlový přístroj 

udávající přesné tempo? Odpověď 

žáka: „Tachometr.“ 

(správná odpověď – metronom) 
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Stalo se 

Workshop pro žáky 

V pondělí 22. května 2017 se v rámci hudební nauky uskutečnil workshop 

„Akce – Reakce“, který vedli dva členové činoherního souboru 

z Národního divadla moravskoslezského z Ostravy – Vít Roleček a Petra 

Lorencová. Workshop probíhal v koncertním sále ZUŠ v Ostravě – Polance 

nad Odrou a byl určen pro žáky 3. – 5. ročníku. Žáci si vyzkoušeli základní 

jevištní existenci s příklady využití divadelních principů i v reálném životě. 

Základní princip komunikace je, že každá akce vyvolá svou reakci. Žáci se 

dostali k základnímu dialogu, na němž si zkusili škálu možností 

interpretace textu. 

ZUŠ OPEN 

V úterý 30. května 2017 se uskutečnil 1. ročník happeningu pod záštitou 

Magdaleny Kožené. V rámci tohoto festivalu naše škola uspořádala Den 

otevřených dveří v Polance nad Odrou, koncert žáků, který se konal 

v kulturním domě Altán v Ostravě – Třebovicích a výstavu prací žáků 

výtvarného oboru. 

Postupové a přijímací zkoušky 

V týdnu od 12. do 16. června 2017 se na hlavní budově ZUŠ a na pobočkách 

konaly postupové a přijímací zkoušky. 

Folklorní odpoledne 

Na folklorním odpoledni, které se konalo ve středu 21. června 2017 na ZŠ 

v Ostravě – Krásném Poli vystoupil náš folklorní soubor Krasničanek a 

další hostující soubory. 

 

  

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

Uzávěrka dalšího čísla bude na konci listopadu 2017 

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


