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Úvodní slovo 

Milí žáci, vážení rodiče a čtenáři, 

adventní neděle pomalu odvíjejí prosincový kalendář, blíží se svátky 

vánoční, doba pohody a klidu, rozjímání i zamyšlení nad celoročním 

dílem. Předvánoční čas je pro mnohé z nás nejkrásnějším obdobím roku a 

já věřím, že i tímto vydáním časopisu přispějeme k jeho zpříjemnění. A co 

konkrétně najdete v tomto čísle? Přečtete si o vánočních zvycích a 

tradicích v Ostravě a okolí. Naleznete zde pozvánky na nejbližší akce školy 

– máme před sebou adventní koncerty nejenom žákovské, ale i učitelské. 

V rozhovorech vám představíme paní zástupkyni ředitele Ludmilu 

Ramíkovou a pana učitele Jana Crona. Samozřejmě vám připomeneme 

důležité události, které se v naší škole udály v minulých dnech. Nesmí 

chybět hlášky našich žáků a těšit se můžete na mnoho dalšího čtení. 

Krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2017!  

Vendula Foltýnová 
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Představujeme vám naše odloučená pracoviště 

V tomto čísle časopisu vás seznámíme s dalšími 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 

odloučené pracoviště také na Biskupském 

gymnáziu v Ostravě. Na gymnáziu 

vyučujeme hudební obor od roku 2009. 

 

Své odloučené pracoviště 

máme i na porubské 

základní škole L. Štúra. 

Od roku 2002 zde 

vyučujeme hudební obor. 

 

Spolupracujeme také s městským 

obvodem Ostrava - Třebovice, který 

nám pronajímá učebny v budově 

v třebovickém parku. Zde probíhá výuka 

hudebního oboru. 

 

Nejvzdálenějším pracovištěm naší ZUŠ je pobočka v Kyjovicích. Existuje 

od roku 2006. Letos je tomu tedy již 10 let, co je žákům z Kyjovic a okolí 
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nabízeno vzdělávání ve výtvarné oblasti. Pobočka sídlí v budově Základní 

školy v Kyjovicích. Žáci tvoří v tématech, která žáky zajímají, ve 

výtvarných řadách i 

projektech. Mají k dispozici 

dostatečně velké prostory, 

hlubotiskový lis, keramickou 

pec, malířské stojany… 

Pobočku navštěvovali a 

navštěvují děti z Kyjovic a 

okolí, z Těškovic, Zbyslavic, Budišovic, Pusté Polomi, Hrabyně, Horní 

Lhoty… Výsledky prací žáků jsou prezentovány na výstavách, přehlídkách i 

soutěžích. V současné době jsou práce žáků po dobu celého školního roku 

vystaveny v Krajském vzdělávacím a informačním centru v Opavě (KVIC). 

Práce s názvem Obrázky z novin byly 

vystaveny ve dnech 14. 10. – 31. 10. 2016 na 

Celostátní přehlídce Atakující obrazy ve Zlíně. 

V rámci soutěže Múzy I. Hurníka 2016 získali 

žáci Amálie Richterová, Adéla Försterová, 

Alena Marešová, Lucie Kosorinová a Šimon Förster ocenění Zlaté pásmo a 

Barbora Rašková, Tereza Karešová, Vendula Karešová Stříbrné pásmo. 

Obrazy s gotickými motivy budou žáci pobočky vystavovat před Vánocemi 

ve Studénce u příležitosti konání koncertu vážné hudby a půlnoční 

bohoslužby v modlitebně církve 

československé husitské. V současné 

době se žáci zabývají tématem 

cestování. Nejzdařilejší práce budou 

zaslány do mezinárodní soutěže Lidice  
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2017. Ve 2. pololetí školního roku 2016/2017 

budou žáci tvořit na téma Skrývání a 

odkrývání, aby se mohli zapojit do 

Přehlídky ZUŠ, která se koná na jaře roku 

2017. 

Vzpomínky na Helenu Salichovou očima 

Jaroslava Krále (III. 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 jejich výstav i dokumenty z jejich 

oslav a jubileí a mimo jiné také Helenu Salichovou fotografoval. Publikoval 

články o Heleně Salichové v Polaneckém zpravodaji i v časopise Poodří. 

Helena Salichová jako spoluobčanka 

Helena Salichová žila svůj nesmírně bohatý vnitřní život plný rozporů a 

zápasů, uměleckých i existenčních, rozporů mezi svým staromilstvím 

s úctou k tradicím a požadavky nové doby s politickými tlaky. Vyčerpávala 

ji i starost o dům, o domácnost, na všechno byla sama, scházela mužská 

ruka. Umělecký svět se dostával do rozporu s denní realitou. Kolem 

upravené vilky se zahrádkami, odrůstající děti a ona sama, zahrádka pustla 

a syn žil v Praze svým životem. Jakoby se dostávala do izolace. Chybělo jí 

rodinné štěstí. Helena žila svůj samotářský život uprostřed vesnice, která jí 

moc nerozuměla. Do veřejného života se nezapojovala, ale děti měla ráda. 

Snad i proto, že jí tolik scházely. Když jsme v obci chtěli uspořádat výstavu 

jejich obrazů, nebyla moc ochotná. Měla k lidem v Polance výhrady. 

J
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Domnívala se, že ji plně nechápou. Přesvědčoval jsem ji, že i u nás jsou 

lidé, kteří si ji opravdu váží. V posledních letech jejího života ji děti 

zajišťovaly donášku obědů ze školní jídelny a občas pomohly i na 

zahrádce. 

Syn Milan Salich 

Narodil se v roce 1927. Původně se jmenoval po otci Milan Hála, i jeho 

matka se podepisovala na obrazech v období po sňatku Helena Salichová – 

Hálová. Později se oba vrátili k rodnému příjmení Salichová, Salich a to po 

rozvodu v roce 1932. Milan Salich byl hudebním skladatelem, na AMU byl 

žákem Jaroslava Řídkého a Václava Dobiáše. Pokračoval ve sběratelské 

činnosti své matky, zapisoval lidové písně v Polance a v okolí. Jako dítě se 

Milan objevuje na četných obrazech své matky. Také manželství Milana 

Salicha se nevydařilo. Jeho manželka pracovala v muzeu v Bílovci. Brzy po 

narození dcery Heleny Salichové manželka s dcerou od něj odešly. Milan 

Salich o nich nikdy moc nehovořil, teprve v posledních letech svého života 

se zmínil o tom, že jeho dcera je v Praze a že je ředitelkou základní školy. 

Byl na ni hrdý a hezky o ní mluvil. Milan Salich zemřel náhle 5. ledna 1993 

na mozkovou mrtvici, když cestoval metrem. 

Poslední rok života Heleny Salichové 

Rok 1975 byl pro ni jubilejní. V dubnu oslavila své 80. narozeniny. 

V malém sále u kina jsme pro ni uspořádali večer s kulturním programem. 

K tomuto významnému životnímu jubileu dostala v Domě umění 

v Ostravě titul „zasloužilá umělkyně“. V květnu 1975 ji převezli do 

nemocnice. Helena Salichová zemřela 2. července 1975.    

 Převzato z archivu Mgr. Jaroslava Krále 
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TOLERANCE nebo PŘÍSNOST? 

Jak vést výchovu našich dětí 

atímco v 50. letech vládli v rodinách despotičtí otcové až příliš 

tvrdou rukou, dnes tu naopak máme hodně benevolentní matky. 

Přístup k výchově potomků se výrazně změnil po roce 1989. 

Dnešní děti rozhodují o všem. Kdy půjdou spát, co si vezmou k jídlu, jak 

dlouho budou na počítači. Očekávají, že budou centrem dění. Pokud tomu 

tak není, vztekají se a prosazují se na úkor okolí. Dospělí dávají dětem 

příliš volnosti a málo řádu a pevnosti. Všeho PŘÍLIŠ je špatně. Rodiče o 

výchově potomků mají nastudovanou odbornou literaturu, ví, že syn či 

dcera mají mít v životě mantinely, řád, pravidla. Ví, že nemá-li dítě 

hranice, je bezradné, chová se nepřiměřeně a může to vyústit až 

v agresivitu. Ale ne všichni dospělí svou roli zvládnou a jsou ve výchově 

důslední. Stává se, že rodiče neztlumí první vlnu prosazování se dítěte, 

připadá jim to roztomilé. To ale vede k tomu, že se děti začnou násilnicky 

prosazovat všude, protože neznají hranice, netuší, kam až mohou zajít. 

Myslí si, že jejich emoce a potřeby jsou jediné na světě. Nejsou schopny a 

ochotny se přizpůsobit ostatním. Proč o tom mluvíme v souvislosti se 

školou? „Škola – základ života“ – zde se dítě naučí plnit své povinnosti, být 

hrdé na své úspěchy a zvládnout i eventuální neúspěch, klade důraz na 

rozvoj vazeb mezi spolužáky, dbá na uvědomělé „slušné“ chování ke 

starším, autoritám i vrstevníkům. Ukazuje žákům, že poctivá příprava na 

výuku nese své ovoce v podobě rozvoje schopností i talentu. Tyto atributy 

proklamuje ve své práci i naše ZUŠ. Komenského „Škola hrou“ je 

výborným návodem, jak žákům ukázat novou, neznámou cestu životem. 

Dostatečná pestrost výuky v ZUŠ, její následná prezentace na veřejnosti 

Z
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v podobě koncertů a výstav, to je cíl, kterého 

může žák dosáhnout. Škola – to je řád při 

respektování rozvoje osobnosti, talentu i 

temperamentu žáků. Rodiče, kteří na této 

bázi se školou spolupracují, mají výchovu 

snazší a mohou sklízet plody radosti. Ať jsou 

děti naší pýchou, ať jsou šťastné a správně 

nasměrované do života. Dejme jim lásku a 

jistotu domova i pravidla soužití se světem 

okolo nich. Vše vložené do výchovy se nám 

dospělým vrátí. Ať každý rodič zvládne svou roli na jedničku.  

Podle psycholožky Blanky Pöslové zpracovala Jitka Malíková 

Kalendář akcí ZUŠ H. Salichové 

Neděle 4. 12 2016 v 16:00 hod. – Adventní koncert učitelů ZUŠ a hostů – 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ostravě – Třebovicích 

Pondělí 5. 12. 2016 v 16:30 hod. - Adventní koncert žáků hudebního a 

tanečního oboru – obřadní síň radnice v Ostravě – Krásném Poli 

Úterý 6. 12. 2016 v 16:30 hod. – Adventní koncert žáků hudebního oboru – 

kulturní dům Altán v Ostravě – Třebovicích 

Středa 14. 12. 2016 v 16:30 hod. – Adventní koncert žáků hudebního oboru 

– koncertní sál ZUŠ v Ostravě – Polance nad Odrou 

Neděle 18. 12. 2016 v 16:00 hod. – Adventní koncert učitelů ZUŠ a hostů – 

Dělnický dům v Ostravě – Polance nad Odrou 
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Hlášky našich žáků 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Na hodině klavíru (nácvik čtyřruční 

skladbičky s vyučující): „Janičko, ty ses 

nekoukala vůbec do not?“ „No, já jsem se 

ztratila hnedka na začátku.“ „Ale to si mi 

měla říct, ukázala bych ti, kde jsme.“ 

„Paní učitelko, když já jsem vás nechtěla 

rušit.“ 

 

V hodině hudební nauky: „Aničko, tak 

mi řekni, co Bedřich Smetana napsal? 

Tak co třeba opery?“ Anička: „Jo, to vím. 

Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše no a 

nesmím zapomenout na Čertovu 

snachu.“ (správně Čertova stěna). 

„Pane učiteli, vy máte 

super košili, vypadá úplně 

jako…ubrus.“ 

 

Žák: „Kde je ta máma? Na konec 

hodiny pro mě měla přijet. Asi má 

zácpu!“ (žákem myšleno – stojí 

v koloně). 

 

 

Učitel: „Vyjmenuj stupnici C dur.“ 

Žák: „To je lehké, pane učiteli: c, 

d, e, f, g, h, ch, i.“ 
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Stalo se 

Inaugurační koncert žáků PHV 

12. 9. 2016 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. 

Múzy Ilji Hurníka 

18. 10. 2016 se v ZUŠ v Háji ve Slezsku konala soutěžní přehlídka zaměřená 

na současnou tvorbu, jak hudební tak výtvarnou. Za hudební obor 

reprezentovali naši školu Tadeáš Hlavica ve hře na klavír (ze třídy p. uč. 

Venduly Foltýnové), který získal Stříbrnou múzu a Štěpán Matějíčka ve 

hře na akordeon (ze třídy p. uč. Jitky Malíkové), který získal Zlatou múzu. 

Žáci výtvarného oboru p. uč. Miroslavy Rychtářové získali Zlatou a 

Stříbrnou múzu. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.   

Koncerty pro PHV 

V listopadu proběhly tři výchovné koncerty pro žáky PHV. Na koncertech 

hráli žáci vyšších ročníkům a žákům PHV předvedli nástroje, které se na 

naší ZUŠ vyučují. Pokud tedy ještě někdo z našich nejmenších nevěděl, na 

jaký nástroj chce hrát nebo jestli chce zpívat, po těchto koncertech si jistě 

všichni vybrali. 
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Rozhovor s p. zástupkyní Ludmilou Ramíkovou 

Paní Ramíková, Vy znáte práci naší ZUŠ z té druhé strany – jako 

zástupkyně ředitele – v čem spočívá Vaše náplň práce a kolik let ji 

děláte? 

Se Základní uměleckou školou H. Salichové jsem spojila své životní osudy 

před více než dvaceti lety. V září 1992 jsem nastoupila jako zástupkyně 

ředitelky a v této funkci pracuji dodnes. Polanka se tak stala mým druhým 

domovem, kam se každý den ráda vracím, i když se nezřídka stává, že si 

vozím práci ještě domů nebo 

že se zabývám řešením 

nezbytných úkolů i během 

dnů volna nebo v období 

dovolené. ZUŠ H. Salichové 

určitě nepatří počtem žáků 

nebo výkony absolventů mezi 

nejvýznamnější školy v České 

republice. Její důležitost však 

spočívá především v tom, že poskytuje základní umělecké vzdělání dětem 

nejenom zde v Polance, ale i v dalších ostravských lokalitách (Porubě, 

Třebovicích, Krásném Poli). Dokonce její působiště sahá až do rodiště H. 

Salichové ve vzdálenějších Kyjovicích. Organizace školy, která má kromě 

hlavní budovy ještě osm poboček, je velmi náročná a přináší často 

nečekané aktuální změny nebo řešení. Vyžaduje to úzkou vzájemnou 

spolupráci celého vedení za podpory všech zaměstnanců. Čím déle na 

škole působím, tím více si uvědomuji, jak je důležité mít kromě výborné 

ředitelky nebo ředitele kolem sebe celý tým lidí, kteří vás ve vašem úsilí 
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podporují a na které se můžete kdykoliv spolehnout. Velice si proto vážím 

toho, že navzdory některým organizačním překážkám a problémům, jsem 

až na malé výjimky měla a doposud mám kolem sebe takový kolektiv 

spolupracovníků, který by nám mohli na jiných pracovištích jenom 

závidět.  

Vystudovala jste hudbu? Jaký obor a kde? 

Od dětství jsem ráda a hodně zpívala a na klavír jsem začala hrát už v pěti 

letech. I když jsem navštěvovala první jazykovou základní školu v Ostravě, 

láska k hudbě nakonec převládla. Vystudovala jsem nejprve sólový zpěv na 

ostravské konzervatoři a vzápětí Janáčkovu akademii múzických umění 

v Brně. Již během studia jsem měla možnost mnohokrát účinkovat jako 

sólistka opery v opavském a ostravském divadle. Jevištní práce mne velice 

bavila, ale po narození syna jsem se nakonec rozhodla věnovat spíše 

pedagogické práci. A tak mne cesty osudu zavedly až do Polanky. 

Jak trávíte volný čas, opět jen s hudbou? 

Tzv. „vážná“ hudba není pouze náplní mé každodenní práce. Je stále mým 

koníčkem a středem mého hlavního mimopracovního zájmu. Dvacet let 

jsem koncertně zpívala se svými bývalými kolegy z divadla za klavírního 

doprovodu svého syna Alexandra Starého. S mým manželem pravidelně 

chodíme na koncerty a divadelní premiéry. Někdy si zajedeme za kulturou 

i do Prahy nebo výjimečně i za hranice naší vlasti. Při hudbě pracuji, při 

hudbě odpočívám. Kromě hudby se ale ve volných chvílích věnuji také 

rekreačním sportům. S manželem jezdíme na kole, v létě chodíme plavat a 

absolvovali jsme již pět kurzů společenského tance. Za svůj největší úspěch 

považuji návrat ke sjezdovému lyžování. Jako dítě jsem si na lyžích zlomila 

nohu, takže jsem musela překonávat velké psychické zábrany.  



12 
 

Který aspekt práce ZUŠ považujete za hlavní pro rozvoj talentu a 

schopností dětí? 

Základní umělecké školy nejsou jen pro výrazně nadané žáky a určitě 

neslouží pouze k přípravě pro budoucí umělecká povolání. Vnímat krásu 

umění je totiž dar, který každému není dán. Hlavním úkolem ZUŠek je 

jistě naučit děti malovat, tančit nebo hrát na vybraný hudební nástroj. Je 

to však jen nezbytný základ. Největším výsledkem naší pedagogické práce 

je, když potkáváme bývalé žáky na koncertech, v divadlech nebo na 

výstavách. Je to naše největší odměna a vyznamenání a především to dává 

naší práci největší smysl. Estetická výchova by měla být součástí 

všestranného vzdělání každého člověka. Velice si proto vážím všech 

rodičů, kteří to pochopí a kteří studium v ZUŠ svým dětem dopřejí. Na 

závěr bych chtěla připomenout ještě jednu důležitou radu. „Neutíkat 

z boje“ při prvním úskalí nebo problému. Je důležité vytrvat – radost 

z výsledku bude o to větší! 

Rozhovor připravila Jitka Malíková a Vendula Foltýnová 

Vánoční zvyky v Ostravě a okolí 

Vánoční zvyky a tradice byly na Ostravsku různorodé. Šlo totiž o 

pohraniční oblast Polska, Slezska a Moravy. V Ostravě stačilo přejít Odru 

nebo Ostravici, aby zde lidé ctili zcela jiné zvyky a obyčeje než na 

opačném břehu, nehledě k tomu, že zde žilo vedle Čechů také mnoho 

Poláků a Němců. Jednotlivé vesnice v okolí měly různé zvyky. Co obecně 

platilo na Hlučínsku, bylo jiné třeba v Klimkovicích. Moravská Ostrava 

byla ještě v polovině 19. století menší zemědělské městečko a starodávné 

zvyky se týkaly hospodářství. Byly spojeny se snahou rozpoznat, jaké bude 

v následujícím roce počasí, důležitá se jevila potřeba žít v souladu 
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s přírodou. Štědrý večer byl nejuznávanějším svátkem vůbec. Hospodáři 

zvlášť dobře pečovali o dobytek, který ještě před večeří nakrmili, dali zrní 

slepicím. Večeře byla sice prostá, ale velmi slavnostní, protože se na stůl 

dostalo několik chodů jídel z toho, co jim hospodářství a příroda daly. 

Naši předkové začínali štědrovečerní večeři ponejvíce hrachovou 

polévkou. Dále byla tradičním jídlem kaše, většinou krupičná. Tradiční 

bylo zelí s máslem, někdy smažený kapr. A následovala další jídla – např. 

štědrovečerní oplatek pomazaný 

medem, který se podával až 

nakonec a měl zajistit v rodině 

lásku. Tento oplatek původně 

dostávali lidé od kněze nebo od 

učitele, tedy od váženého člověka. 

Pro náš kraj byla typická 

štědrovečerní omáčka ze sušených 

švestek, říkalo se jí „sladká mačka“ 

anebo také brija. Dělala se ze 

smažené zeleniny, povidel, ořechů, 

perníku, mandlí, rozinek a koření, přikusovala se vánočka. Na stole 

nesměly chybět jablka, hrušky, ořechy a sušené ovoce. Štědrý den byl 

vysloveně rodinnou oslavou, na Boží hod se šlo do kostela na Jutřnu, tedy 

na jitřní pobožnost. Během štědrovečerní večeře zůstávaly nezamčené 

dveře, aby mohl kdokoliv vejít. Po večeři pak vyšla mladá chasa ven, bylo 

veselo, zvonilo se a často se zpívalo. Hospodář dal něco ze štědrovečerního 

stolu dobytku, na zahradě pod stromy se zahrabávaly skořápky ořechů, 

aby se pojistila úroda. Hospodyňka si nechala pár kapřích šupinek, aby se 

rodiny držely peníze. Kapr se stal tradičním vánočním jídlem až později, 
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navzdory tomu, že v Ostravě a okolí bylo mnoho rybníků. Ve Slezské 

Ostravě se tvrdilo, že kdo zajde na Štědrý den o půlnoci ke studni pro 

vodu, promění se mu ve víno. Dívky házely střevícem nebo papučem. Když 

byl špičkou obrácen ke dveřím, děvče čekal odchod nebo vdavky, když 

patou, zůstala doma. Věřilo se, že o půlnoci si mezi sebou dobytek 

rozpráví o tom, zda je hospodář dobrý nebo špatný. Aby slepice 

nezanášely, udělalo se z provazu kolo a dovnitř nasypalo zrní. Dívky si 

dávaly pod hlavu kapesníčky, v jejichž každém rohu byl zavázán lístek se 

jménem některého chlapce. Které jméno se ráno po rozvázání prvního 

uzlu dověděly, toho si vzaly. Slévalo se také olovo. Muselo být ale 

roztaveno na lopatce, kterou se přikládalo do pece. Na Boží hod vánoční se 

nesmělo pracovat, dokonce ani vařit, jedlo se to, co zbylo z minulého dne. 

O dalších svátečních dnech se chodilo koledovat, za což děti dostávaly 

peníze, ovoce či jiné dobroty. Po vsi chodíval i medvědář s medvědem, což 

byl některý ze sousedů oblečený do beraní kůže. V hornických koloniích 

se po koledě chodilo s hvězdou nebo tzv. turoněm, nápodobou kozlí hlavy 

s rohy. Po koledě se chodilo od Štěpána až do Tří králů, přičemž účast na 

tomto obřadu byla téměř společenskou povinností. Právě v těch prastarých 

zvycích byl znak krásné sousedské a lidské pospolitosti, kterou dnes v této 

podobě už ani neznáme. Vánoční čas by měl být opět dobou otevřených 

dveří i srdcí. 

Rozhovor s p. učitelem Janem Cronem 

Pane učiteli, každý žák, který se rozhodne pro kytaru, tak se vidí 
jako budoucí rocker. Co, podle Vás, by musel splňovat, aby dosáhl 
na tuto metu? 
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Nemyslím, že každý začínající kytarista se cítí být budoucím Pavlíčkem, 

Oldfieldem nebo Claptonem, houslista Lockwoodem, klavírista 

Vangelisem. Navíc interpretace této hudby vyžaduje znalost hry na 

elektrickou kytaru, zvládnutí zvukových efektů, syntetizátorů atd. Takže 

hezky pěkně hýčkat a 

postupně zvládat svůj 

nástroj, veškerou hudbu 

vnímat, vstřebávat, 

poslechnout třeba nádherný 

barokní sonátový big beat D. 

Scarlattiho, ukládat do 

hlavičky a srdíčka, získávat 

svůj pohled a pak třeba přijde vykrystalizování vlastního názoru, stylu a 

životního postoje. Určitě ale bez „klasického“ základu, až na výjimky, je 

cesta delší a taky nač objevovat objevené. Takže nespěchat, pokud má, 

přijde to. 

Protipólem je hra tzv. „klasiky“ – jaký je Váš vztah k oběma žánrům? 

V hudbě nevnímám protipóly, nerozlišuji „klasiku“ od jiných žánrů. Hudba 

člověka zasáhne, nebo ne, je to subjektivní. Když hodně odbočím, tak 

někdo třeba upřednostní zátiší s jelenem a lokomotivou před Picassovou 

„mazanicí“, važme si svého vkusu a rozlišovací schopnosti. 

Víme o Vás, že i píšete hudbu – pochlubte se, co vyšlo z Vašeho 

skladatelského pera! 

Komponování Hudby je poslání, nutnost sdělení, nejvyšší komunikací, 

která maže národnostní, názorové i jazykové bariéry mezi lidmi. Takže 

psaní hudby stejně jako kdysi přenechejme nyní budoucím Beethovenům, 
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Mozartům, Dvořákům, jejichž hudbu bude stejně muset prověřit čas. 

Komponování hudby není skládání puntíků a harmonie tak, abychom se 

trefili do momentálního vkusu většiny. Takové muziky jsou dnes tuny, 

například některé muzikálové rychlokvašky stačí srovnat s nádhernými 

melodiemi a instrumentací Webbera nebo Bernsteina. Mne potěší, když si 

mé skladby lidé rádi zahrají nebo poslechnou. 

Učíte malé děti i velké, takřka dospělé, čím se ta práce liší? 

V podstatě se neliší. Děti jsou nezištné a hrají si, neznají překážky, tak 

bych starším a dospělým doporučil vrátit se trochu zpět a být k hudbě a 

svému nástroji upřímný tak, jako oni k nám. Člověka oklamat lze, hudbu 

ne. 

Rozhovor připravila Jitka Malíková a Vendula Foltýnová 
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Kamínek 

Kamínek dala mi ručička maličká, 
hlavička střapatá, očička veliká. 

 
Ozdob si kamínek 
je krásně placatý. 

Červený rubínek, tatínek vousatý. 
 

Všichni tu stojíme, hledíme do dlaně. 
Na krásný kamínek, na úsměv do tváře. 

 

 

Taneční kroky 

Dívám se na stopy ve sněhu, 
někdo tančil. 

Opíšu tu nádheru, volnost, 
jako tanečník ještě se usměju. 

 
Do první stopy nohu vkládám, 

vtipné mi připadá 
jak tiše se vkrádám. 

Co všechno pro radost dospělý udělá. 
 

Směšná mi připadá zmrzlá tráva, 
nádherná zvířata na bílém poli. 

Prstem obrysy jejich těl obkreslím, jestli svolí. 
 

Ukrást si kroky taneční chci 
od chvíle 

kdy rukou ke mně zamířil a řekl 
prosit smím? 

 

Autor: Monika Hoňková 
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