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Chcete své dítě přihlásit na varhany? 

 

Varhany pohledem zvenčí. 

Vždy když se s někým setkám anebo seznámím, časem padne otázka: „Jaká je vaše práce, co vlastně 

děláte?“. Snažím se odpovědět prostě – jsem muzikant a učím na hudební škole. A teď přijde to další: 

„Na co hrajete a co učíte?“. Když odpovím, že hraji a učím hře na varhany, způsobí to upřímný údiv, 

při kterém si připadám trochu exoticky. „Jé, na varhany, to musí být úžasné, to je nádhera!“ A další 

otázky. „To hrajete na ty, co jsou v kostele?“ nebo „Jak jste se k tomu dostala?“, „A to má více 

klavírů?“, „A to hrajete vlastně rukama i nohama, že?“. A jiné podobné otázky už mě nepřekvapují. 

 

Chcete se naučit hrát na varhany a stát se úspěšným varhaníkem? 

Prvním předpokladem k tomu, aby se člověk mohl stát dobrým varhaníkem je láska k hudbě a nějaký 

čas hrát na klavír. Tady již neplatí, že rodiče si přejí, aby se jejich dceruška nebo synáček chodili 

vzdělávat do hudebky, tady musí platit, že dítě přijde domů a rodiče moc a moc poprosí, že by se rádo 

naučilo hrát na varhany. Není to už jen o talentu nebo technice, je zde zapotřebí určitá dávka 

perfekcionismu a spousta disciplíny. Vyžaduje to ještě i jiný druh myšlení, díky kterému se varhaník 

sžije s nástrojem. Dobrý varhaník vidí ve svém nástroji barvy a hudbu vnímá pomocí nich. Není to 

jenom o hraní, ale uměním použití desítek registrů vytvářejících barevnou zvukovou paletu. Pokud se 

tyto rejstříky nezapnou, nástroj mlčí. 

Každé varhany jsou odlišné a na rozdíl od jiných nástrojů si varhaník ten svůj vozit s sebou nemůže. 

Pokaždé, když se zasedne za jiné varhany, je to absolutně nové a odlišné. Neexistují dva stejné 

nástroje. Není to žádná tovární výroba, ale mistrovské dílo. Každý mistr varhanář dá do stavby nástroje 

něco svého a specifického a taková umělecká výroba se protáhne někdy i na roky. Proto každý, kdo se 

chce naučit hrát na varhany, musí pochopit tajuplná zákoutí a tajemství tohoto skutečně „královského 

nástroje“. 

 

Jak dostat nápad učit se hrát na varhany? 

Hrát na varhany asi napadne někoho, kdo je uslyší, uvidí, někdo ho k tomu přivede, a určitě to není  

v příliš raném věku. Například já sama jsem jako každé malé dítě hrála na klavír. K hudbě jsem byla 

vedena od malička, s babičkou jsem jezdila na Vysočinu na Tři Studně, kde jsme chodívaly na 

procházky s paní Kaprálovou, maminkou od slavné skladatelky Vítězslavy Kaprálové. Z jejího 

vyprávění jsem se seznámila s velkým světem hudby a tam jsem se naučila především hudbu vnímat. 

Pak jsem prošla prvním cyklem hry na klavír. A byl to zase můj tatínek, vynikající hudební amatér, 

který mi poradil. Řekl mi – klavír je krásný nástroj, ale je to nástroj sólový. Zkus varhany, tam je celý 

orchestr. Prostě, když být muzikant, tak pořádný. A nikdy jsem svého rozhodnutí nelitovala! A toto je 

jedna z možných cest jak se k nástroji dostat. 

 

Jak varhany vlastně fungují? 

Varhany jsou ne nadarmo označované za „královský nástroj“. Proč? Jsou největší a mechanicky 

nejsložitějším hudebním nástrojem. Tóny se tvoří v dřevěných nebo kovových píšťalách, stlačený 

vzduch se do píšťal vhání měchem. Moderní varhany mohou mít klidně až sedm manuálů (klaviatur)  

s pedálem (klaviatura pro nohy), desítky rejstříků a až 10 000 píšťal velikosti od 2 centimetrů do 10 

metrů. Různorodosti barvy tónů varhan se dosahuje souzněním alikvotních tónů vznikajících  

v několika píšťalách současně. Dále se varhany sestávají z více strojů různých velikostí, které zpravidla 

bývají umístěny na různých místech v prostoru a podle toho mají i své vlastní pojmenování: např.: 
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Hlavní stroj - Positiv - Zadní positiv - Žaluziový stroj – Pedál. Obvykle je každý ze strojů ovládán 

jedním manuálem nebo pedálem od hracího stolu, proto počet strojů obvykle odpovídá počtu manuálů 

a pedálu u varhan. Možná už toto vypadá složitě, ale o tom jak varhany fungují, by se dalo napsat 

mnohem a mnohem více. 

 

Jak se hraje na varhany? 

Hrací stůl s manuály a pedálem umožňuje varhaníkovi ovládat všechny varhanní stroje z jednoho 

místa. Během hry může varhaník různé manuály využívat a tím měnit charakter a barvu tónů. Kromě 

manuálů jsou na hracím stole umístěna rejstříková táhla nebo klapky, která umožňují i během hry 

zapínat a vypínat jednotlivé rejstříky. U komplikovaných skladeb, které vyžadují časté rejstříkování, 

proto varhaníkovi může vypomáhat druhá osoba, tzv. registrátor. Volba vhodných rejstříků je 

podstatnou součástí toho, jak je ta či ona varhanní skladba interpretována. V některých případech autor 

varhanní skladby použití vhodných rejstříků předepíše, často ale leží volba registrace na interpretovi, 

který musí volit rejstříky. 

 

Kdy začít hrát na varhany? 

Na to, kdy začít hrát na varhany, je poměrně složitá odpověď. Je to podmíněno více faktory. V každém 

případě by měl začínající varhaník být již klavírista s určitými základy. Dále musí mít už nějaké 

fyzické předpoklady. Znám naprosto vynikající malé klavíristy, kteří by prostě ještě nedosáhli nohama 

na pedál. A také je nutné již nějaké koordinační myšlení, ono hrát rukama a nohama současně a číst  

z notového zápisu ze tří řádků, vyžaduje velké soustředění. Ale neviděla bych to složitě. Znám žáky, 

kteří to zvládli okamžitě bez problémů a někomu to šlo ze začátku trochu pomaleji. Ale výsledek byl 

mnohdy právě naopak překvapující. 

 

Kde je možné cvičit, když varhany přece nemám doma? 

Pokud se začne někdo učit hrát na varhany, pozitivní zpráva je, že se nemusí investovat do nástroje. Je 

tak velký, že si ho nikdo nosit nemůže a i kdyby si někdo plánoval cvičení doma, investice do malého 

domácího nástroje je určitě přes milion korun a to si každý rozmyslí. Existují i digitální varhany. Jsou 

mobilní a zvuky jsou poměrně věrně nahrané. Za účelem cvičení jsou vhodné k využití, dokonce 

výhodné, protože je možné hrát se sluchátky a nerušit tak okolí. Ale i zde je investice řádově ve 

statisících. Takže pak zbývá jediná investice a tou je čas. Varhaník si musí najít prostory, kde jsou 

varhany, tam si zajistit cvičení a docházet se připravovat mimo domov. Vzhledem k tomu, že 

varhaníků není zase tolik, není problém nějaký prostor ke cvičení sehnat. 

 

Proč hrát na varhany když je to tak složité? 

Každý nástroj je složitý, pokud se na něho má skutečně umět zahrát dobře. Varhany mají specifikaci, 

že na ně se musí umět hrát dobře hned. Není to jako u houslí, klavíru, flétny či jiných nástrojů, kde je 

možné začátky zkusit. Aby hudba plynoucí z nástroje měla smysl, na varhany se musí umět hrát 

alespoň trochu hned od začátku, takže i začátečníci by měli být poměrně vyspělí muzikanti. Proto snad 

na tento nástroj nehraje moc lidí. Ale zase krásné je, že většinou se všichni znají a varhaníci tvoří 

jakousi pěknou muzikantskou komunitu. Přináší to neuvěřitelné hudební i kulturní vyžití. Jednou jsem 

slyšela citát, který mi sedí „Hudba je druhá polovice vychování, neboť šlechtí duši lidskou“. A toto 

může zažít každý, kdo se naučí hrát na varhany prožívá krásu a navíc krásu předává. 

 

MgA. Hana Bartošová 
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Živočich - námět ve výuce výtvarného oboru 

Živočich (nebo raději zvířátko, ptáček, rybičky) vždy bylo a bude tématem, při kterém se žákům 

jakéhokoliv věku na tváři objeví úsměv a dobrá nálada je, jak víme, nakažlivá a podporuje tvořivost. 

A přitom je to téma, které skýtá učiteli nepřeberné množství možností, co vše může žáky zábavnou 

formou naučit, co zdůraznit a dává zároveň žákům možnost chápání širších souvislostí, které jsou 

s daným tématem spojené. Žák si uvědomuje možnosti malířského, kresebného (grafického) rukopisu, 

když ztvárňuje povrch těla živočichů (šupiny, peří, srst). Skupiny zvířat a jejich interakce, dynamika 

pohybu zase žáky nenásilnou formou učí vnímat možnosti kompozice v ploše. Různorodé zbarvení 

zvířat ve vztahu k prostředí, v kterém žijí - ochranné zbarvení versus expresivní zbarvení určitých 

druhů a jeho příčina je také zdrojem svébytných úkolů v rámci vnímání barevných škál, nuancí, 

kontrastu. Zvířecí oči, hlava, končetiny, peří či srst zas rozvíjí schopnost vnímání detailu a jeho 

ztvárnění pomocí kresby, malby a pojednání povrchu keramického objektu. Také vtip a nápad, tak 

důležité nejen v prostoru výtvarného vyjadřování, není těmto tématům cizí. V podobě nereálných či 

nepravděpodobných setkání různých živočišných druhů, zvířete a techniky, člověka a zvířete, srovnání 

života zvířete v přírodě a ve městě. Pouhé zpracování všech možností daného tématu by vydalo jistě na 

celou knihu. 

Jak již jsem se zmínila v úvodu, toto téma je žáky vždy vřele přijato a učitel tak může při zadávání 

úkolu tvořivou atmosféru podpořit promítáním filmů s danou tematikou, ukázkami unikátních 

fotografií ze zvířecí říše, čtením příběhů, diskusí na ekologická témata, povídáním o vlastních 

domácích zvířátkách či zvířatech prarodičů dětí. 

Zvíře vždy bylo námětem umělců od dob jeskynních maleb po současnost. Žáci naší školy se 

každoročně účastní výtvarných soutěží, kde své výtvory z oblasti zvířecí říše úspěšně prezentují. 

Například v celostátní soutěži Zvíře není věc, zvíře není hračka, kterou organizuje ZOO ve Dvoře 

Králové. V celostátní soutěži Děti malují pro Konto Bariéry letos vyhrála naše žákyně Anna 

Ježová (13 let) z 3500 účastníku cenu společnosti STABILO. 

MgA. Pavla Dvorská 
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Radost a zážitek z akordeonové soutěže. 

 

Když mně pan učitel Morys řekl, že mám příležitost si zahrát s ostatními akordeonisty v Bratislavě na 

soutěži, měla jsem trošku obavy, jestli to zvládnu.  

Zvládla jsem to a radost jsem měla nejen z druhého místa v kategorii A, ale hlavně z toho, že jsem 

přemohla trému a zároveň jsem udělala velkou radost všem, co mně pomáhají. Děkuji panu učiteli, 

dědečkovi i babičce, kteří mě doprovázeli na cestě. Viděla jsem, jak hrají ostatní a zároveň jsem poprvé 

byla v Bratislavě – Starém městě. Líbila se mně velká řeka Dunaj s velkými parníky. 

 

Byl to můj velký zážitek a radost z hezkých dní.  

Terezka Michálková 
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Vystoupení v Mahenově divadle ke 40. výročí brněnského folklórního souboru Valášek 

 

Začátkem října 2015 za mnou přišel pan Petr Ryšavý, režisér České televize s prosbou, zda bych 

nevybrala dva šikovné chlapce z našeho dramaťáku a nenastudovala s nimi sedm obrazů do 

připravovaného vystoupení ke 40. výročí brněnského folklórního souboru Valášek, jehož členem byl 

jako dítě a který vede jeho maminka. Texty již prý má napsané a bude to celé režírovat. 

 

Vzhledem k tomu, že Petr je absolventem našeho hudebního oboru (a také si ho dobře pamatuji  

z dramaťáku z Černovic, kde ho učila paní Ema Kučerová) jsem souhlasila. Udělala jsem dobře. Byla 

to velmi pěkná spolupráce. Paní Halašová, vedoucí Valášku, dodala obratem texty, kterých se ujali naši 

žáci Filip Schwarz a Teodor Dlugoš. Zkoušelo se o víkendech. Nikdo nelitoval času, který jsme 

společně prožili. Děti z Valášku i naši chlapci pracovali s velkým nasazením a mě hřálo u srdce, když 

jsem viděla tu dětskou radost z tance, zpěvu, mluveného slova i hudby. Cimbálovou muziku výtečně 

vedl můj milý kolega, náš pan učitel Pavel Trkan. 

 

Vzniklo opravdu krásné vystoupení, které mělo premiéru i reprízu v Mahenově divadle  

dne 5. 12. 2015 v 15.00 a 18.00 hodin. 

Myslím si, že to byla pěkná příležitost pro naše žáky a velmi dobrá prezentace ZUŠ Jaroslava Kvapila 

na veřejnosti, která přinesla díky redaktorovi z rozhlasu Proglas našemu žákovi Filipovi Schwarzovi 

nabídku na moderování pořadu o hudbě. 

 

Henrietta Ctiborová, učitelka Literárně – dramatického oboru 
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Z tanečního oboru  - nácvik choreografie: Lidé města pražského.  
Žákyně ze třídy Mgr. Jany Veselé se připravují na vystoupení v Mahenově divadle v květnu 2016. 
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Co přináší studentům hra v orchestru? 

 

 

Orchestr je dnes nedílnou součástí naší ZUŠ. Vznikl před třemi roky na popud paní ředitelky.  

V dřívější době mohli žáci navštěvovat cimbálovou muziku a v rámci vyučovací hodiny se mohli 

seznámit s komorní hrou. Vytvořením orchestru se jim umožnilo další rozšíření hudebního obzoru. Hra 

v orchestru má však svá specifika a vyžaduje jiný způsob interpretace. Má svůj odlišný půvab a přináší 

žákům nové poznání. Cílem je, aby žáci poznali, uměli zahrát a ocenit nejen sólovou, ale také komorní, 

cimbálovou a orchestrální tvorbu. Je to hudba, která nás běžně obklopuje v každém všedním dnu. 

 

Co je tedy bonusem všech studentů navštěvujících hru v orchestru?  

 Je to především velký emocionální zážitek, protože každý hlas je zastoupen mnoha hráči. Tím 

je umocněn zvuk a přináší novou barvu. Veškerá dynamika má jiný rozměr, což je pro každého 

hráče nový pocit, neboť najednou je součástí celku. Žáci si odnáší zážitek společné tvorby  

a nezastupitelnosti v orchestru.  

 Pro žáky trpící trémou je orchestr výborná průprava k sólovému hraní. Při koncertech nejsou na 

pódiu sami a nenásilnou formou si zvyknou vystupovat před publikem. Další výhodou je, že 

drobné chybičky při hraní ve skupině „se ztratí“, takže nemají z výkonu špatný pocit.  

 V orchestru se uplatní hráči na různém stupni hry. Přirozenou cestou táhnou šikovnější méně 

šikovné a starší mladší. Tím se stimuluje důvod pro domácí přípravu.  

 Mnozí žáci až v orchestru pochopí, proč musí doma cvičit techniku hry. Nekompromisní 

srovnání mezi sebou je podvědomě tlačí dopředu.  

 

Do orchestru je zapotřebí domácí příprava. Žák je součástí kolektivu a neměl by proto kazit celek. 

Jednohlas ve skupině je těžký na intonaci, rytmus a dynamiku. Stačí dva nepřipravení žáci a práce celé 

skupiny hráčů vyjde nazmar. Hráč musí naprosto respektovat dirigentovu představu skladby, nesmí při 

hře „sólisticky vyčnívat“. To znamená hrát podle dirigentských gest, dodržovat jeho nastolenou 

dynamiku, tempo, tempové změny a respektovat předepsané smyky a prstoklady. 

            

Hra v orchestru má ale i negativní stránku. Žák neslyší úplně přesně jemné zvukové nuance v intonaci 

a při tvorbě tónu, což při hře na základní úrovni (pokud by hrál pouze v orchestru) by ho mohlo 

poškodit. Avšak při samostatné domácí přípravě se opět v detailech srovná a svou domácí přípravou 

vyrovná zvukové nuance v intonaci. Velkou roli při práci s orchestrem hraje docházka. V každé 

zkoušce se něco ve skladbě probere a zvukově vylepší. Při počtu 30-ti žáků nelze chybějícím stále 

doplňovat nové poznatky a opakovat probrané věci. Tímto se práce orchestru neuvěřitelně zdržuje  

a orchestr brzdí.  Z hlediska pravidelně docházejících žáků to pro ně znamená ztrátu času. Tenhle fakt 

si žáci rychle uvědomí, když ostatní čekají kvůli pár dětem. Já osobně jim to velice zdůrazňuji. 

Pravidelná docházka vede k dobrému návyku zodpovědnosti vůči kolektivu a sounáležitosti  

k němu. 

             

Závěrem bych chtěla říci, že jako učitelka vidím velký přínos hodin orchestru a cimbálky v tom, že 

si žáci na všech úrovních hry „užijí muziky“ a koncertování bez nervozity a trémy, které většinu 

z nich provází při sólovém vystupování. K sólovému hraní potřebuje žák mnohem preciznější 

vypracování skladby a tudíž vetší časovou náročnost, což je při dnešní vytíženosti mládeže velký 

oříšek a ne všichni ho zvládnou. Orchestr nesporně přispívá k popularizaci smyčcových nástrojů a hra 

v orchestru, která je přidanou hodnotou komorní a skupinové výuky nám do smyčcového oddělení 

přivedla mnohé studenty.  

A nejenom to. Pro naši školu je to ta nejlepší reklama. 

 

 

PhDr. Daria Dostálová 
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Napsali nám… 

 

Dobrý den paní ředitelko, 

 

ráda bych Vám poděkovala za umožnění koncertu vašich žáků v domově důchodců na Foltýnové 21, 

Brno Bystrc. Koncert, který připravila paní učitelka Lenka Winklerová se velmi vydařil, účinkujícím 

(viz foto) se jejich vystoupení moc povedlo a obyvatelé domova byli velmi hudbou potěšeni. 

Tímto Vám chci ještě jednou moc poděkovat a budu se těšit na další spolupráci. 

 

Ing. Anežka Jenešová 

 

 

 
 

Vážená paní ředitelko, 

 

v návaznosti na mou včerejší komunikaci s paní učitelkou Zdislavou Bočkovou Vás žádám o ukončení 

docházky do ZUŠ mé dcery Terezy Vondřejcové a to v oboru hlasová výchova a sborový zpěv 

(Primavera). Důvodem jsou její závažné problémy s hlasivkami, které se objevily ve druhém čtvrtletí 

prvního pololetí a pokračují a jsou důvodem nařízeného přísného hlasového klidu (případně operace 

hlasivek, o které bude rozhodnuto). Budeme velmi rádi, pokud bude Terezce v budoucnu umožněn 

návrat do ZUŠ, pokud se její zdravotní stav zlepší. 

Současně chci velmi poděkovat za skvělé prostředí a skvělý přístup všech lidí, s nimiž se Terezka  

v ZUŠ setkala (paní uč. Lenka Ďuricová - Cafourková, paní uč. Karfusová, paní uč. Jalůvková, paní uč. 

Duchoňová). Dceři práce s nimi moc dala a na mě udělalo velký dojem, v jak přívětivém prostředí, bez 

tlaku na výsledky, a přesto se skvělými výsledky děti k hudbě vedete. 

 

Srdečně Renata Kamenická (Vondřejcovi) 
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Jak na kultivaci vystupování posluchačů? 

 

V předvánočním období neexistuje základní umělecká škola, která by se neprezentovala řadou 

koncertních vystoupení. I naše škola uspořádala emocemi nadupaný koncert. Všichni pedagogové si při 

takové příležitosti „čechrají peříčka“ nad tím, jak celou veřejnost opětovně ohromili skvělými výkony 

svých svěřenců a pyšně přijímají gratulace ze všech stran. Ale letos jsem se již v polovině vystoupení 

dmula pýchou i já. Cítila jsem se nadmíru potěšená hodnocením kolegyně z konkurenční školy, která si 

koncert naší školy přišla poslechnout. Podívala se na mně s tuze obdivným pohledem a  jedním 

nádechem vychrlila několik otázek: 

„Prosím Tě, řekni mi, jak to děláte, že návštěvníci koncertu se chovají tak vzorně? Jak to děláte, že 

v průběhu koncertu ze sálu neodchází? Jak se vám daří ukáznit malé sourozence vystupujících děti tak, 

aby nevyrušovali zbytek obecenstva? Jak docílíte takové masové návštěvnosti koncertu? Neříkej mi, že 

je nevychováváte k tomu, aby za odvedený hudební zážitek tak nadšeně tleskali?“ 

 

Ano, byla jsem pyšná ředitelka.  Byla jsem přesvědčená o tom, že se nám daří spolu s žáky vychovávat 

i posluchače. Až do nedávna, kdy jsem v koncertním sále školy se zděšením sledovala žákovské 

vystoupení, které začínalo těmi nejmladšími adepty. Ve chvíli, kdy první dítě již na pódiu hrálo (byl to 

malý klouček z přípravného houslového oddělení, který poprvé v životě stál na koncertním pódiu) se 

rozevřeli vstupní dveře a já sedíc v poslední řadě, jsem sledovala pozdní příchod paní (možná 

babičky), která se vehementně dožadovala uvolnit cestu k místu uprostřed celé řady. Sedící a tiše 

naslouchající rodiče našich žáků ji byli nuceni dělat průchozí uličku k jejímu vybranému stanovišti. 

Náš koncertní sál, ale opravdu není prostorný.  

I vzhledem k této okolnosti se paní na vyhlídnuté místečko ani po hlasitém šramocení židlemi 

nedostala. V půlce svého snažení se najednou rozhodla pro návrat zpátky. Myslela jsem si, že počká, až 

dotyčný dohraje a pak se usadí. Zmýlila jsem se. Ač celé přesouvání velmi rušivě působilo na všechny 

posluchače, dotyčnou paní rozhodně nikterak netrápilo. Po nové rekognoskaci terénu uviděla prázdnou 

židli v první řadě přímo pod pódiem. Okamžitě se tam vypravila a to vše v průběhu koncertování 

malého žáka. Je s podivem, že klučík svou hru s pláčem nepřerušil.  

Tento nepříjemný zážitek mně přiměl dohledat na webu cíl mnohých základních uměleckých škol. Po 

krátké lustraci mnoha webových stránek ZUŠ-ek jsem nabyla dojmu, že skoro všechny základní 

umělecké školy uvádí na svých webových stránkách stejné vyjádření o tom, jak se snaží své žáky 

vzdělávat a vychovávat jako budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav. Všechny školy 

spojuje jedno velké poselství na téma, jak se zaměřují u žáků na to, aby se pro ně umění stalo nedílnou 

součástí života, ať už v amatérském či profesionálním pojetí. Nenašla jsem tam ale žádnou zmínku  

o bonusu výchovně – vzdělávacího procesu spojeného s kultivací posluchačů.  

Tuto přidanou hodnotu výchovného procesu bychom mohli nabízet jako benefit pro veřejnost, 

protože doba „rozvolněné výchovy dětí“ by určitě ocenila návrat ke kulturnímu vystupování 

posluchačů koncertů. 

 

Pod dojmem této zkušenosti jsem dospěla k sepsání „manuálu posluchače koncertu“, který jsem 

vylepila v předsálí koncertní místnosti. Pevně věřím, že se nám jeho poselstvím podaří zasít semínko 

empatického chování nejenom u veřejnosti, ale že si i my sami si nebudeme kazit reputaci při veřejné 

prezentaci školy. Čím? Musím bít do vlastních řad, ale musím se zmínit o tom, jak nesčetněkrát jsem 

byla svědkem toho, že paní učitelka v průběhu školního koncertu vstupuje do koncertního sálu přesto, 

ač z pódia slyší hrát muziku. Nevadí ji to v případě, že hraje „cizí“ žák. Náramně ji ale dovede rozlítit 

otevírání (občas i vrzaní) dveří v průběhu prezentace „koně z její stáje“.  

 

Pokud se však nenaučíme my sami plně respektovat jeden druhého, nemůžeme se podivovat 

chování veřejností, která netuší, že v průběhu hry se nesmí výkon interpreta rušit poposedáváním, 

mluvením, rozbalováním čokolády, (nedej bože) přijímáním telefonického hovoru.  

Nikdo jistě nezpochybní význam vlivu rodičů pro rozvoj dítěte. Vzpomínáte na neuvěřitelnou 

moudrost Malého prince z pohádkového příběhu Antoina de Saint-Exupéryho? Zdá se mi, že nic 
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nevystihuje lépe podstatu hloubky dětství, které se zapíše do každého člověka tak moc, jako jeho výrok 

„Pocházím z dětství“, kterým se oblíbený hrdina světově známého příběhu představil.  Toto vyjádření 

v sobě skrývá podstatu prožitku dětství, které pak má zásadní vliv na to, jaký bude celý náš život. Jsou 

to především rodiče, jejich láska, (nebo neláska) výchovný styl, rodinné tradice a kulturní hodnoty, 

kterými nás ovlivňují a připravují na střet s okolním světem. Na rodičovství nás bohužel nepřipraví 

žádná univerzita světa.  

I proto není výchova dítěte jednoduchou činností. Být dobrým rodičem je jedna z nejsložitějších rolí, 

se kterou se v dospělém životě setkáváme. Vše se učíme v průběhu života tak, jak naše děti rostou.  Je 

proto samozřejmé, že děláme chyby. Od svých vlastních rodičů přejímáme návyky i životní postoje a 

napodobujeme jejich chování v interakcích s jinými dospělými i svými vrstevníky. Rodiče nám 

zasahují do života více, než bychom si byli schopni představit. Kolik z nás si v průběhu dozrávání 

určilo za zásadní cíl svého „nového života“ (již bez rodičů), že v žádném případě nebude vychovávat 

své dítě tak, jak vychovávali rodiče jeho. Uplyne pár let a …? Do výchovy vlastních dětí přenášíme 

postupy, které jsme jako potomci svých rodičů z duše nesnášeli. Přesto je používáme a mnozí z nás 

sami sobě dokonce nalhávají, že v žádném případě nekopírují zažité stereotypy, které ve své původní 

rodině získali.  

 

Mezi dětmi jsou ale velké rozdíly způsobené odlišnostmi, kulturou nebo prioritami rodiny.  

A s dnešní migrační vlnou se tato situace bude v Evropě ještě více prohlubovat. Komplikace s tím 

spojené se budeme muset učit zvládat. Ve škole bychom však měli být, my učitelé, tou skutečnou 

autoritou, která formuje chování dítěte a která určuje podmínky, za kterých bude (třeba právě 

zmíněná prezentace žáků) probíhat. Nejjednodušší způsob je začít u sebe. Jedním z nejefektivnějších 

nástrojů výchovy (a toto pravidlo platí i v jakékoliv odlišné kultuře) je vzor a příklad. Učitel může (a 

měl by) právě prostřednictvím připraveného dítěte na vystupování pozitivně působit i na rodiče 

(širokou veřejnost). Nejdůležitější je stanovit životní mantinely (pravidla) a následně vyžadovat jejich 

dodržení, protože za jeden ze zásadních problémů současnosti lze označit krajně liberální 

výchovu, tedy výchovu bezhraniční.  

Zkusme tedy svým empatickým chováním ovlivnit i další aktéry výchovného procesu, protože veřejná 

akce školy je slavnostní chvíli nejenom pro žáky a učitele, ale i jejich rodiče a další širokou veřejnost.  

 

Bc. Eva Znojemská, DiS. art. 
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Jako poděkování za pečlivě a zodpovědně odvedenou práci ve školním roce 2014/2015  

navrhla ředitelka školy 

paní Ing. Ustohalovou a MgA. Vajdu na ocenění 

 

nejlepší zástupce ředitele školy v soutěži Zlatá karabina 2015. 
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Vystoupení žáků tanečního oboru 
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Zveme vás 

  

Večer čtyřruční klavírní hry, Koncertní sál ZUŠ JK 

16. 2. 2016 v 17.30 

  

Brněnské klavírní mládí, Besední dům, Komenského náměstí 8, Brno 

23. 2. 2016 v 18. 00  

 

Absolventský koncert v Konventu Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno 

17. 3. 2016 v 18. 00  
 

Absolventský koncert v Konzervatoř Brno 

7. 4. 2016 v 18. 00  

 

Galakoncert v Besedním domě, Komenského náměstí 8, Brno 

28. 4. 2016 v 18. 00  

 

Taneční koncert v Mahenově divadle 

14. 5. 2016 v 17. 00  

 

 
 

 

Školní časopis neprochází jazykovou korekturou. 


