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Úvodní slovo 

Milí žáci, vážení rodiče a čtenáři, 

dostalo se vám do rukou první číslo časopisu Základní umělecké školy 

Heleny Salichové. Naše škola (jak jistě mnozí víte) sídlí v Ostravě - 

Polance nad Odrou. Kromě toho máme dalších 8 pracovišť, kde 

poskytujeme výuku v hudebním, výtvarném a tanečním oboru. 

Nejrozšířenější je hudební obor, následuje výtvarný obor, který se vyučuje 

na pracovišti v Polance n/O a v Kyjovicích a taneční obor, zaměřený na 

folklor opavského Slezska, který se vyučuje v Ostravě - Krásném Poli. 

Věříme, že náš časopis pro vás bude zajímavý a přínosný. Dozvíte se 

v něm, co nového se chystá v naší škole, přineseme vám např. rozhovory 

s našimi vyučujícími a možná se při četbě také trochu pobavíte. Dále se 

zde dočtete, na kolik hudebních nástrojů se v naší škole můžete naučit 

hrát. A také to, že ačkoliv se ZUŠkám říká „hudebka“, setkáte se u nás 

nejen s hudbou. A co konkrétně najdete v tomto čísle? Máme prosinec a to 

znamená, že se blíží Vánoce. Přečtete si o tom, jak prožívali lidé vánoční 

svátky „za starých časů“ a naleznete zde pozvánky na nejbližší akce školy. 

Máme před sebou koncerty a to nejen žákovské ale také učitelské. 

Konkrétně sérii adventních koncertů. Dále můžete navštívit několik 

žákovských koncertů jednotlivých vyučujících a samozřejmě tematické 

výstavy prací žáků výtvarného oboru naší ZUŠ, které naleznete 

v minigalerii v přízemí budovy a ve druhém podlaží, tedy ve výtvarném 

oddělení. V lednu se můžete těšit na den otevřených dveří a pro 

předškoláky z MŠ Polanka připravujeme výchovný koncert. A samozřejmě 

vám připomeneme důležité události, které se v naší škole udály 

v nedávných dnech. 

Další čísla budou vycházet v intervalu čtvrt roku. Budeme se snažit, abyste 

v časopise našli zajímavé čtení, a přivítáme také vaše náměty. Chceme 

totiž psát o tom, co vás zajímá. Psát nám můžete na kontakt, který 

naleznete v závěru našeho časopisu. Budeme se těšit na vaše nápady. 

       Mgr.art. Petr Kotek, ředitel ZUŠ 
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Helena Salichová - o vánoční době 

elena Salichová zaznamenala v knize ,,Ze starých časů“ vyprávění 
své chůvy Hany Proské o vánoční době – pro nás již dávno 
minulé… Těsně před vánocemi přišly fujavice a metelice. 

Nejednou šli lidé na roráty za tmy s lucernami a museli se od kapličky 
vrátit, protože nemohli dále. Když se šlo v neděli do kostela, vzali chlopi 

lopaty a museli nejdříve proházet 
cestu. Tak míjel den po dni a už 
tu byly vánoce. U chudobných 
lidí se za našich časů nestrojil 
vánoční stromeček. Nebylo na to 
peněz a nebylo ani takového 
obyčeje. Jen v zámku nebo u 
pana úředníka stál v parádní izbě 
o Štědrém večeru osvětlený 
vánoční stromek ověšený 
cukrovím, ale v dědině byli lidé 
rádi, že si mohli uchystat trochu 
lepšího jídla, odpočinout po 
práci, pobesedovat a hlavně zajít 
do kostela.  

Každého roku na Štědrý den ráno 
povídali nám matička, že 

uvidíme večer zlaté prasátko, 

jestli se vydržíme do večera 

postit jako oni. Nikdy však jsme 
nebyly s to slib dodržet, neboť těžko mluvit o půstu, když v izbečce voněla 

všelijaká jídla a naše zdravé žaludky byly tak nenasytné, že by jedly od 

rána do večera. Na štědrou večeři muselo být jídel kolikero. Tak matička 

uvařili hrách, kroupy v mléku a krupičnou kaši. Nesměla chybět dobrá 

bryja ze sušek (omáčka ze sušených švestek, jablek a hrušek), šimlena 
(rozdělaná povidla v mléku) a k ní ječmenné halečky a placáky. Dokonce 

upekli i štrucli a makovník (mákem nadívaná buchta). Po večeři jsme se 

sesedly k matičce a oni nám museli vypravovat, jako už kolik večerů před 

tím, co se stalo kdysi v Betlemě. Po vypravování jsme s matičkou zpívaly 

koledy.  

H

 

Helena Salichová 
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Hlášky našich žáků 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

„Pane učiteli, vaše pouzdro na 

kytaru je jako pokerový stůl.“ 

„No - ten je stejně zelený, jako 

to vaše pouzdro zevnitř!“ 

 

„Kdyby vás to paní učitelko 

neobtěžovalo, já bych si dneska 

ještě rád zahrál...“ 

V hodině hudební nauky: „Co je 

tohle za tón, je na notové osnově 

jen o jeden tón výš než h1?“ Žák: 

„Paní učitelko, to zas bude nějaký 

chyták, teď nevím jistě, buď to 

bude ch1 nebo až i1.“ 

 

Učitel: „Jak často cvičíš na flétnu?“ 

Žák: „ Já cvičím vždycky včera.“ 

 

Co se u nás můžete naučit 

V hudebním oboru vyučujeme pestrou škálu studijních zaměření. Žáci se u 

nás učí hrát na klávesové nástroje (klavír, akordeon), smyčcové nástroje 

(housle), strunné nástroje (klasická kytara, elektrická kytara), dechové 

nástroje (zobcová flétna, klarinet, saxofon, lesní roh, trubku, fagot), bicí a 

učí se zpívat. A víte, o jaký nástroj je největší zájem? Zkuste hádat... 

...pro přečtení odpovědi použijte zrcátko:  
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Hudební výročí v roce 
(leden – duben) 

 

 roce 2016 si zájemci o hudbu mohou opět připomenout řadu 

hudebních výročí, která se nepochybně stanou inspirací pro celou 

nadcházející koncertní sezónu a oživí tvorbu a pozapomenutý 

věhlas mnoha významných hudebníků historie i současnosti. Jména 

v našem kalendáriu, kromě jubilujících slavných skladatelů a interpretů, 

patří i desítkám osobností dnes již snad méně zářivých, ve své době 

nicméně uznávaných a svými současníky dokonce uctívaných. Také oni 

totiž svými četnými aktivitami spoluvytvářeli autentickou podobu 

hudebního života a jejich osobnosti a originální umělecký odkaz dodnes 

žijí. 

Z velkých světových skladatelů se dvojité výročí bude týkat např. 

významného barokního skladatele a západočeského rodáka Johanna 

Caspara Ferdinanda Fischera, světově proslulých umělců Wolfganga 

Amadea Mozarta a Ference Liszta, jakož i francouzského skladatele Léa 

Delibese, autora dobově nesmírně populárních baletů Coppelia a Sylvia a 

opery Lakmé, nebo španělského klavíristy a skladatele Manulea de Fally, 

jehož skladby byly ovlivněny domácím španělským folklórem i tvorbou 

francouzských impresionistů. Z mistrů české hudby si připomeneme obě 

výročí Jana Křtitele Václava Kalivody. Z hudebních interpretů zdobí 

dvojnásobné výročí proslulého českého dirigenta – dlouholetého šéfa 

Symfonického orchestru FOK Václava Smetáčka, známého ve světě také 

jako propagátora české opery. 

Do hlubin hudební historie hned v lednu 2016 nahlédneme také díky 

osobnosti Domenica Zipoliho, jenž jako jeden z nejnadanějších mladých 

jezuitských hudebníků a misionářů zanechal svou pozitivní stopu i v 

jihoamerické hudební kultuře, a českého skladatele Václava Jindřicha 

Veita, proslaveného kdysi především svými komorními skladbami. 

Mezi únorová výročí patří připomínka 235 let od smrti skladatele Josefa 

Myslivečka zvaného Il divino Boemo, 260 let od narození citolibského 

V
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skladatele, varhaníka a regenschoriho Karla Blažeje Kopřivy, 225 let od 

narození rakouského skladatele a klavíristy s českými kořeny Carla 

Czernyho, dodnes známého především díky svým etudám a prstovým 

cvičením, nebo 245 let od narození dalšího proslulého klavíristy a 

pedagoga své doby Johanna Baptista Cramera, jenž byl původem 

Němec, ale úspěšně působil v Londýně. 

V březnu uplyne 310 let od úmrtí německého barokního skladatele a 

ceněného varhaníka Johanna Pachelbela, jehož kánon v D dur patří 

dodnes k nejhranějším skladbám, 335 let od narození barokního mistra 

Georga Philippa Telemanna a 300 let od narození českého skladatele, 

varhaníka a houslisty Josefa Ferdinanda Norberta Segera. V dubnu si 

připomeneme 260 let od úmrtí německého skladatele, nadaného 

clavecinisty a Bachova žáka Johann Gottlieb Goldberg, jenž proslul 

zejména provedením Bachových variací BWV 988, po něm nazvaných 

Goldbergovy variace. 

Stalo se 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÚZY ILJI HURNÍKA – 27. 10. 2015 proběhl na ZUŠ Háj ve Slezsku již 3. 

ročník soutěžní přehlídky se zaměřením na současnou tvorbu, jak hudební 

tak výtvarnou. Letos se účastnili také žáci naší školy – za výtvarný obor 

žáci ze třídy p. učitelky Miroslavy Rychtářové (zlaté pásmo) a za hudební 

INAUGURAČNÍ KONCERT ŽÁKŮ 
PHV – 14. 9. 2015 proběhla 
v koncertním sále naší školy 

inaugurace žáků PHV, kteří byli 

slavnostně uvedeni do přípravného 

studia ZUŠ. V průběhu koncertu 
vystoupili žáci vyšších ročníků a 

v závěru programu naši nejmenší 

obdrželi pamětní list. 
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obor Klára Jančová (klavír) ze třídy p. učitelky Venduly Foltýnové (stříbrné 

pásmo). 

 

 

 

 

 

   

ADVENTNÍ KONCERT PETRA BENDEHO A HOSTŮ - 1. 12. 2015 měli 
naši žáci jedinečnou příležitost stát po boku profesionálních hudebníků na 

jednom pódiu. Koncert Petra Bendeho se konal v Domě kultury města 

Ostravy a pěvecký sbor žáků naší ZUŠ na tomto koncertě účinkoval a 

sklidil velký úspěch. Poděkování patří p. učitelce Vendule Foltýnové, která 

tento sbor připravila a vedla. 

 

Kalendář akcí ZUŠ H. Salichové 

Neděle 6. 12 2015 v 16:00hod. – Adventní koncert učitelů ZUŠ a hostů – 

Kostel Nanebevzetí P. Marie v Ostravě – Třebovicích 

Pondělí 7. 12. 2015 v 16:30hod. - Adventní koncert žáků hudebního a 

tanečního oboru – obřadní síň radnice v Ostravě – Krásném Poli 

Úterý 8. 12. 2015 v 16:30hod. – Adventní koncert žáků hudebního oboru – 

kulturní dům Altán v Ostravě – Třebovicích 

Pondělí 14. 12. 2015 v 18:00hod. – Adventní koncert učitelů ZUŠ a hostů – 

Husův sbor v Ostravě – Polance nad Odrou 

Středa 16. 12. 2015 v 16:30hod. – Adventní koncert žáků hudebního oboru 

– koncertní sál ZUŠ v Ostravě – Polance nad Odrou 

Pátek 8. 1. 2016 – Výchovný koncert pro žáky mateřských škol – koncertní 

sál ZUŠ v Ostravě – Polance nad Odrou 

KONCERTY PRO PHV – 11. 11. 

a 18. 11. 2015 proběhly výchovné 

koncerty pro žáky PHV. Žákům 

byly představeny hudební 
nástroje, které vyučujeme na 

naší škole. 
 



 

Úterý 12. 1. 2016 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZUŠ H. SALICHOVÉ

(více na http://zushs.cz/kalendar

S našimi pedagogy se můžete setkat i na našich pobočkách v

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

ZŠ Dětská – 15. 1. a 18. 1. 2016

ZŠ K. Pokorného – 15. 1. a 18. 1. 2016

ZŠ Bulharská – 18. – 19. 1. 2016

ZŠ H. Salichové – Polanka nad Odrou 

ZŠ Ostrava – Krásné Pole 

 

 

 

 

 

 

Šušky naší zušky - občas

Uzávěrka dalšího čísla bude 

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

7 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZUŠ H. SALICHOVÉ

//zushs.cz/kalendar-akci/) 

našimi pedagogy se můžete setkat i na našich pobočkách v

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

15. 1. a 18. 1. 2016 

15. 1. a 18. 1. 2016 

19. 1. 2016 

Polanka nad Odrou – 19. – 20. 1. 2016 

Krásné Pole – 26. 1. 2016 

sník ZUŠ H. Salichové. Vydává ZUŠ H. Salichové 

Uzávěrka dalšího čísla bude na konci února 2016 

@zushs.cz, tel. 733 677 889, www.zushs.cz 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZUŠ H. SALICHOVÉ 

našimi pedagogy se můžete setkat i na našich pobočkách v Ostravě – 

 

 


