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HISTORIE MĚSTA PŘEROVA 
Počátky pedagogického školství v 
Přerově 
Přerovu právem náleží bohatá historie 
pedagogického školství. Vždyť ne každé město se 
může pyšnit působením učitele národů Jana Amose 
Komenského, který se na bratrské škole vzdělával a 
posléze zde i učil. Právě J. A. Komenský se v díle 
Informatorium školy mateřské zabývá výchovou 
těch nejmenších. „Člověk potřebuje prozíravé 
výchovy hned od prvního dětství a naděje na 
všestrannou nápravu věcí závisí na ní, neboť chyby 
první výchovy nás provázejí po celý život. Proto 
nejpřednější stráž lidského pokolení je v kolébce.“ 
Komenský učinil předškolní výchovu jako pevnou 
součást svého systému. Jeho pojetí je od stávající 
struktury odlišné. Hovoří o „škole mateřského 
klína“, čímž myslí výchovu dítěte do šesti let jeho 
věku matkou. 
V roce 2010 si připomněla Střední pedagogická 
škola v Přerově 60 let od svého založení. Její 
počátky však můžeme hledat již na počátku 20. 
století, kdy v roce 1907 vznikl v Přerově Soukromý 
ústav ku vzdělávání učitelek, který vzdělával 
učitelky pro obecné školy. Učilo se na více místech, 
profesoři byli z Gymnázia, Obchodní školy, Zemské 
hospodářské školy, měšťanských škol, hygienu zde 
učili také přerovští lékaři. Začátky byly poměrně 
složité, ústav dlouho hledal svou tvář. Velkou 
pomoc dostával od Gymnázia. Tehdejší ředitel 
Vincenc Vávra propůjčoval škole ty nejlepší učitele. 
Vyučovalo se v provizorních prostorách, studentky 
měly 26 hodin týdně. Předměty byly matematika, 
pedagogika, zeměpis, dějepis, přírodopis, kreslení, 
krasopis, nauka o hudbě a zpěvu, tělocvik, 
náboženství, hra na klavír a varhany, hra na housle 
byla nepovinná. Poslední čtvrtý rok byl věnován 
metodice jednotlivých předmětů. V roce 1910 byla 
postavena nová budova, které se říkalo 
pedagogium, dnešní Základní škola B. Němcové. 
Když mělo dojít ke konání první maturitní zkoušky, 
neměl přerovský ústav ještě právo veřejnosti, a 
proto se studentky přihlásily k závěrečné zkoušce 
do Kroměříže. Právo veřejnosti škola získala v roce 
1913.  
Slibný vývoj školy přerušila 1. světová válka. Její 
budova byla zabrána pro vojenskou nemocnici. V 
roce 1920 se stal učitelský ústav státním zařízením. 
Jeho existenci zrušila telegrafická zpráva v roce 
1926, v níž stálo, že se ústav postupně ruší a 
přesouvá do Znojma. Důvodem bylo posílení 
českého živlu v jihomoravském pohraničí. Po 
přemístění učitelského ústavu zůstal Přerov do 
roku 1950 bez školy podobného druhu. 

V roce 1934 a 1940 byly zásluhou Marie Polákové a 
Marie Bayerové, ředitelek Veřejné odborné školy 
pro ženská povolání, postaveny dvě školy. Obecná 
koedukační škola (dnešní Gymnázium Jana 
Blahoslava) a Škola pro ženská povolání (dnešní 
Střední pedagogická škola). Pozemky na jejich 
stavbu získaly již v roce 1928, a to z bývalé Kulkovy 
továrny ve Štefánikově ulici. Škola pro ženská 
povolání byla záhy obsazena německou organizací 
Hitler-jugend.  
Po 2. světové válce byly pro výchovu učitelek 
mateřských škol založeny Vyšší sociální školy, z 
nichž vznikla od školního roku 1950 – 1951 
Pedagogická gymnázia pro vzdělávání učitelek 
mateřských škol. Délka studia byla stanovena na 
čtyři roky. Současně se školou byl zřízen také 
internát a školní jídelna. Změna přišla již v roce 
1953, a to vznikem Pedagogických škol pro 
vzdělávání učitelek mateřských škol. Studium bylo 
tříleté s roční praxí. V roce 1958 se začalo vážně 
uvažovat o nutnosti vysokoškolského vzdělání pro 
učitelky mateřských škol. Pedagogické školy v 
Přerově, Prostějově a Olomouci měly být sloučeny 
v jednu se sídlem v Olomouci. Záměr nebyl naplněn 
a v roce 1959 rozhodlo ministerstvo školství o 
rozšíření studia ze tří na čtyři roky. Učitelé školy, z 
nichž mnozí byli skutečnými pedagogickými 
osobnostmi, vzdělali ve studijních oborech 
Učitelství pro mateřské školy a Vychovatelství 
desítky a stovky kvalitních učitelů a vychovatelů, 
kterým rodiče po desítky let svěřují to nejcennější, 
co mají, své děti.  
V 90. letech byly dva výše uvedené studijní obory 
spojeny v jeden, a to Předškolní a mimoškolní 
pedagogiku. Důvodem bylo rozšíření možnosti 
uplatnění absolventů na trhu práce. Rok 2000 
doplnil studijní nabídku o obor Pedagogické 
lyceum, který velmi dobře připravuje žáky pro 
studium v terciární sféře, zejména pedagogiky, 
psychologie a dalších humanitních oborů.  
 Pedagogickou školu řídilo od roku 1950 
šest ředitelů: RNDr. Jiřina Kašparová, Antonín 
Sosík, PhDr. Jaroslav Hanáček, od roku 1959 do 
roku 1983, tedy celých dvacet čtyři let, Ljubomír 
Burian, na jehož práci navázal PhDr. František 
Vaňatka. Roky 1992 – 2005 byly pod vedením 
RNDr. Karla Dvořáka. 
Rozhodnutím Olomouckého kraje, který je 
zřizovatelem školy, došlo k 1. 1. 2008 ke sloučení 
školy s Gymnáziem Jana Blahoslava. Důvodem byl 
výrazný pokles žáků hlásících se na střední školy a s 
ním spojená eliminace problémů, které by mohly 
nastat v následujících letech, zvláště pak s ohledem 
na normativní financování, jež se odvíjí od počtu 
žáků ve škole. Racionalizační záměr byl doprovázen 
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vlnou nesouhlasu a protestů, zvláště z obavy o 
osud gymnaziálních oborů. V současné době 
koexistují vedle sebe dva typy střední školy, každá 
má svá specifika, která jsou důsledně 
respektována.  
 Studenti přerovské pedagogické školy se 
aktivně zapojují pod vedením pedagogů do dění 
města Přerova. Velkou tradici má pěvecký sbor, 
který se nejednou představil občanům města 
Přerova s kvalitně nastudovaným repertoárem. 
Žáci pravidelně prezentují místní veřejnosti své 
výtvarné práce. Nelze také nezmínit velmi dobrou 
spolupráci s mateřskými školami, základními 
školami a dalšími výchovně vzdělávacími 
institucemi na území města i mimo něj. Povinnou 
pedagogickou praxi by nebylo možné realizovat bez 
ochotného a vstřícného přístupu paní učitelek a 
paní vychovatelek z těch zařízení, na nichž naši 
studenti povinnou praxi plní. Právě díky úzkému 
propojení teorie s praxí vychází z naší školy 
absolventi, kteří jsou schopni zapojit se plynule do 
pracovního procesu nebo pokračovat v dalším 
studiu.  
 Pozitivní hodnocení našich studentů a 
děkovné dopisy nás těší a zároveň zavazují k tomu, 
abychom udrželi vysokou laťku, kterou škola má, a 
nezklamali ty, kteří postupně skládali nádhernou 
mozaiku, vitráž, naplňující poselství J. A. 
Komenského: „Člověk potřebuje prozíravé výchovy 
hned od prvního dětství“. 
 Díky velmi kvalitní práci pedagogů a 
prezentaci školy na veřejnosti jsme stále vnímáni 
nejen městem Přerovem, ale také Olomouckým 
krajem jako škola, jejíž existence je zcela 
oprávněná. Přestože školství procházelo a prochází 
řadou legislativních změn, úprav učebních plánů, 
tvorbou nových vzdělávacích programů, lze 
konstatovat, že škola nikdy neztratila při těchto 
změnách na své kvalitě a vždy byla schopna udržet 
si vysoký kredit.  
Mgr. Romana Studýnková, ředitelka Gymnázia 
Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy 
v Přerově 
 
 

HISTORIE PEDAGOGICKÉ 
POEMY 
Pedagogická poema od minulosti k 
dnešku 
Je to až k nevíře, že Pedagogická poema – 
celostátní přehlídka pedagogických škol v 
uměleckém přednesu – má za sebou už 
pětačtyřicetiletou tradici. Její první účastníci dnes 
dosahují důchodového věku, vyměnily se i řady 

pedagogů a porotců. Zastavme se u některých 
jejích klíčových momentů. 
Impuls vznikl na přelomu let 1967/1968 na 
Pedagogické škole v Kroměříži, na níž  profesorka 
Jitka Dvořáková organizovala recitační soutěže a na 
počest právě zesnulého kolegy češtináře Oldřicha 
Tillmanna přehlídku nazvala jeho jménem – 
Memoriál Oldřicha Tillmanna (dále jen MOT). V 
roce 1968 se ještě jednalo o školní akci, už v tom 
následujícím byly přizvány i další pedagogické školy 
z celého Československa. 
MOT získával stále větší ohlas i mimo Kroměříž; 
navíc zorganizovat obdobnou akci mezi oborově 
příbuznými školami nebylo dosud obvyklé. Protože 
Pedagogická škola v Kroměříži měla družbu s 
Pedagogickou školou v Prešově, zapojit Prešov i 
ostatních pět slovenských škol do přehlídky bylo 
jen otázkou času. O Memoriál se postupně začali 
zajímat nejen profesoři a žáci československých 
pedagogických škol, pro něž měla soutěž význam z 
hlediska přípravy na budoucí povolání i vytváření 
kladného vztahu k umělecké literatuře, ale také 
odborníci, kritici a novináři. Zpočátku byl pojímán 
jako soutěž v uměleckém přednesu poezie a prózy 
a orientoval se na předškoláky a dospělé. Později 
přibyly disciplíny improvizace a četba. Kromě 
samotné soutěžní přehlídky se součástí staly také 
odborné semináře, besedy, přednášky a dílny 
týkající se práce s uměleckým slovem. 
V období normalizačních snah se objevovaly otázky 
druhu: Proč Memoriál Oldřicha Tillmanna? Kdo to 
byl Oldřich Tillmann? Byla to však jen záminka k 
tomu, aby se prosadila změna názvu. A tak byl 
MOT po třinácti letech přejmenován na 
Pedagogickou poemu. Místa konání se pak 
každoročně měnila, ostatní pedagogické školy si 
předávaly putovní pohár.  Na začátku 
devadesátých let došlo ke dvěma podstatným 
změnám. Po rozdělení ČSSR se jednalo už jen o 
soutěž českých a moravských škol, i když na 
obohacení krásným slovenským jazykem mnozí s 
nostalgií vzpomínali. Dále se z finančních důvodů 
toto klání zkrátilo z původních pěti dnů pouze na tři 
a zkrátil se i název na Poemu. Stalo se tak údajně z 
toho důvodu, že sousloví pedagogická poema 
připomínalo název spisu sovětského pedagoga 
Makarenka. Raná porevoluční doba nebyla 
nakloněna tomu, co bylo spojováno s dobou 
předlistopadovou. A pokud něco „zavánělo“ 
socialismem, byla tendence to rušit.  
Název Poema se udržel až do roku 1999. S 
následujícím třicátým třetím ročníkem v Čáslavi se 
přehlídka díky čáslavským vyučujícím vrátila ke 
svému předchozímu pojmenování Pedagogická 
poema.  Tento název si přehlídka ponechává od 
roku 2000 až do současnosti. Úplný zánik této akce 
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hrozil v roce 2001, kdy MŠMT zkrátilo finanční 
příspěvek na akci o 50 % a hrozilo, že od roku 2002 
na tuto specializovanou soutěž nebude přispívat 
vůbec. Situaci se pak naštěstí podařilo stabilizovat. 
Vyhlašovatelem je dnes ministerstvo školství (do 
roku 2008 i ARTAMA), garantem Asociace 
středních pedagogických škol. Jedná se o 
tříkolovou akci. Třídní a školní kolo má charakter 
soutěže, třetí kolo je národní přehlídkou, ve které 
jsou oceněny inspirativní výkony. Každá škola může 
nominovat nejvýše jednoho žáka do disciplíny 
přednesu, jednoho do disciplíny četby a jednoho 
pro improvizaci. Byly vytvořeny čtyři cílové skupiny, 
ke kterým se žáci mají obracet: děti mateřské školy 
(5-7 let), žáci 1. stupně základní školy (8-9 let), žáci 
střední školy a novou skupinou jsou senioři 
(obyvatelé domova důchodců, penzionu pro 
seniory apod.). Cílové skupiny jsou tedy záměrně 
voleny tak, aby žák působil na ty jedince, se 
kterými bude pravděpodobně v budoucnu 
pracovat. Kvůli jednodušší organizaci si však 
pořádající škola určí pouze dvě cílové skupiny. 
 Co ale zůstává pro přehlídku typické a vlastní, co ji 
odlišuje od recitačních soutěží, to je dnes nejen její 
nesoutěžní charakter, ale i právě pedagogická 
stránka zprostředkování informace cílové skupině. 
Podporuje tak profil absolventa pedagogické školy, 
naplňuje i cíle moderního odborného vzdělávání, 
ke kterým patří schopnost pracovat v týmech, 
spolupracovat s ostatními a především motivovat 
žáky k zájmu o krásnou literaturu a tvořivou práci s 
dětmi. 
Věřme, že národní přehlídka bude i nadále plnit své 
poslání, přispěje k setkávání a rozvoji nadaných 
žáků a bude i inspirací pro jejich učitele! 
Mgr. Věra Kybová 
Poděkování patří panu Mgr. Romanu Mandovi za 
souhlas k použití informací z jeho bakalářské 
práce Vývoj a proměny Pedagogické poemy 
(JAMU, Brno 2011). 
 
 

PEDAGOGICKÁ POEMA 2012 
PŘEROV 
PEDAGOGICKÁ POEMA 2012 ZAHÁJENA! 
Dnes, 20. listopadu 2012, byl slavnostně zahájen už 
45. ročník přehlídky Pedagogická poema. Gymnáziu 
Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole Přerov 
připadla milá povinnost přivítat ve svých 
prostorách 60 žáků a 40 učitelů z 20 pedagogických 
škol z celé republiky. 
 
Na úvod vystoupili žáci specializace dramatické 
výchovy tříd 3. AP, 3. BP, 2. C a 2. D, pod vedením 

Mgr. Radky Novotné a Mgr. Věry Mikulcové. 

 
Průvod mamutů 1 

Tématem jejich performance byl pravěk. Dívky 
ztvárnily postavy pravěkých zvířat.  Před zraky 
diváků probíhal souboj o kořist, šavlozubí tygři 
lovili pravěké ptáky a matka ochraňovala své mládě 
před predátorem. Ze soustředěného sledování 
jeviště byli diváci vytrženi troubením mamutů, kteří 
v působivém průvodu a za mohutného troubení 
vstoupili na jeviště, aby zde vytvořili živé sousoší. 
Akci doprovázeli žáci hrou na bubny a jiné africké 
nástroje.  Atmosféru celé akce doplnily kostýmy a 
líčení žákyň. Dodaly mu ten správný efekt. Bylo 
vidět, že si dívky hru užívaly. A nejen ony.  
 

 
Zahájení v duchu přerovského pravěku 1 

Na vystoupení začali žáci cvičit začátkem letošního 
školního roku, kdy se pustili do pohybového 
ztvárnění zvířat. Každý si vymyslel krátkou scénku. 
Jednotlivé etudy na sebe musely plynule 
navazovat. V listopadu doplnili žáci hudbu. 
O úvodní slovo se postaral moderátor Jan Bartoň. 
Zavzpomínal, jak se před lety sám zúčastnil 
Pedagogické poemy a představil lektory, kteří 
povedou jednotlivé workshopy. 
Následoval proslov ředitelky školy Mgr. Romany 
Studýnkové. 
 Ředitelka GJB a SPgŠ Přerov, zahájila první část 
svého proslovu vzpomínkou na loňské předání 
putovního poháru z rukou ředitele pedagogické 
školy z Nové Paky. 
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Krátce hosty seznámila s historií města Přerova, 
která sahá až hluboko do pravěku. Navázala tak na 
vystoupení pohybového divadla na téma mamuti. 
Přerov ale nejsou jen mamuti. Roku 1256 povýšil 
král Přemysl Otakar II. Přerov na královské město. 
Narodila se tu řada významných osobností, např. 
Jan Blahoslav, Oldřich Mikulášek nebo Josef Kainar. 
Paní ředitelka pozornost věnovala i zdejšímu 
pedagogickému působení „učitele národů“ Jana 
Amose Komenského, který se zde učil a později i 
vyučoval. Zde také získal svůj přídomek Amos, tedy 
miláček (pedagogů). 
V další části svého projevu připomněla minulost 
naší školy. Roku 1907 vznikl ústav pro výchovu 
učitelek. Samostatná Střední pedagogická škola 
počítá svou historii od roku 1950, nedávno tedy 
oslavila již 60. výročí své existence. Od roku 2008 je 
SPgŠ sloučena s Gymnáziem Jana Blahoslava a stala 
se druhou nejpočetnější školou v Olomouckém 
kraji. 
První část svého projevu zakončila inspirativní 
myšlenkou: 
„Na počátku každé tradice je nadšení a radost. Aby 
byla tradice udržena, je potřeba nemenšího 
nadšení.“  Popřála účastníkům, aby se na naší škole 
cítili jako doma. 
V druhé části se paní ředitelka zmínila o inspirativní 
myšlence z jisté bakalářské práce, že Pedagogická 
poema je vlastně dáma v nejlepších letech. Tento 
rok totiž slaví své půlkulaté (45.) narozeniny.   
Rozhodla se jí věnovat dárek v podobě dortu, na 
němž si budou moci všichni účastníci dnes 
pochutnat. Ale dort je věc pomíjivá a nezůstane po 
něm nic, překvapila nás proto druhým dárkem, se 
kterým jí pomohl pan profesor Kružík. Měla tím na 
mysli znělku letošní soutěže a zdůraznila, že by byla 
ráda, kdyby se tato znělka držela nejméně dalších 
45 let. 
 

 
Vystoupení školního sboru 1 

 Slavnostní proslovy zpestřil školní sbor pod 
vedením Mgr. Kateřiny Skácelové dvěma písněmi 
na básně přerovského rodáka Josefa Kainara. Jako 
první zazněla Markýza a král a později Dvě loutny.   

Poté se žáci rozešli do tříd, aby zde pracovali ve 
workshopech, tedy tvůrčích dílnách, věnovaným 
přednesu, čtení a improvizaci. 
Nezbývá než popřát všem účastníkům Pedagogické 
poemy, aby se jim u nás líbilo, aby si odvezli nové 
poznatky, zážitky a snad i nová přátelství! 
Kristýna Šanová, 3.D 
 

 
 

 
Mgr. Romana Studýnková 1 

 
Úvodní projev ředitelky školy Mgr. 
Romany Studýnkové 
Vážené dámy a pánové, 
milé studentky a studenti, 
vážení hosté, 
je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu přivítat na půdě 
Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické 
školy v Přerově, která se stala v letošním školním 
roce organizátorkou celostátní soutěže středních 
pedagogických škol v uměleckém přednesu prózy, 
poezie, improvizovaného vyprávění a četby – 
Pedagogické poemy 2012. 
Listováním Kronikou Pedagogické školy v Přerově 
mě zaujala následující slova: „Má-li se člověk umět 



8. číslo, prosinec 2012  

 

 

Školní časopis GJB a SPgŠ Přerov  6 
 

radovat z krásy a má-li také umět vychovávat jiné k 
citlivému vnímání krásy, musí napřed sám dokázat 
krásu pochopit, prožít ji, a to slovně i 
prostřednictvím konkrétního styku s uměním. Pro 
budoucí pedagogy – studenty SPgŠ je zvlášť 
důležité získat potřebné vlastnosti k estetické 
výchově a osvojit si vlastní estetické cítění, aby je 
potom mohli dále předávat ve vyučovacím procesu 
i mimo něj.“ Střední pedagogická škola vzdělala za 
dobu své existence desítky učitelek mateřských 
škol, vychovatelů ve školách a školských zařízeních, 
kteří měli a mají tu krásnou příležitost tyto 
poznatky předávat dál.  
Letošní 45. ročník Pedagogické poemy připravoval 
tým pedagogů naší školy se zodpovědností sobě 
vlastní, elánem i notnou dávkou nápadů s cílem 
navázat na skvělé roky předcházející a obohatit 
naši mysl o nové prožitky. Všem jim patří 
poděkování. 
Věřím, že prožijete na naší škole a ve městě Přerově 
příjemný týden protkaný uměleckým slovem. 
Mgr. Romana Studýnková 
 
 

LEKTOŘI POEMY 2012 
 

Mgr. Jakub Doubrava – přednes 
Herec a režisér, laureát Wolkerova Prostějova 95´a 
96´. Absolvoval na pražské DAMU v oboru herectví 
na Katedře alternativního a loutkového divadla pod 
vedením doc. J. Schmida. Ve Studiu Ypsilon 
účinkoval v autorských představeních. 
Spolupracoval s Operou Národního divadla, vedl 
autorskou dílnu v Helsinkách, spolupracoval 
s loutkovým souborem Karromato a vytvořil četná 
autorská představení. Ztvárnil hlavní roli ve filmu 
Kousek nebe. Pracoval jako režisér literárních 
pořadů v Českém rozhlase v Českých Budějovicích, 
hostuje v Jihočeském divadle v inscenaci Saturnin. 
Založil a v současné době tvoří v Kabaretu Kajbar. 
 

Jiřina Lhotská – přednes 
Vystudovala obor dramaturgie na pražské DAMU, 
působila jako pedagog na katedře dramatické 
výchovy DAMU v Praze. Ředitelka ZUŠ v Kralupech. 
V současné době vede LDO v ZUŠ Strakonice. 
Pracuje jako lektorka přednesu a dramatické 
výchovy, je členkou odborné rady pro dětský 
přednes a dětské divadlo při NIPOS Artama. 
 

Bc. Eva Kodešová – čtení 
Absolventka Pedagogické fakulty UK oboru 
speciální pedagogika, působí jako učitelka a 
ředitelka v mateřské škole. 

Absolvovala lidovou konzervatoř Středočeského 
kraje, obor divadelní režie a herectví.  
Dlouholetá herečka souboru Tyl Rakovník, jehož 
tvorba vychází z ochotnické rodinné tradice.  
Od roku 2005 spolupracuje s Rádobydivadlem 
Klapý. 
Spolu s manželem založili v osmdesátých letech 
mládežnickou skupinu, která byla součástí souboru 
Tyl, a řadu let ji vedli. Eva pracuje i jako porotce při 
regionálních soutěžích dětského přednesu a 
přehlídkách divadelních souborů hrajících pro děti. 
 

Mgr. Jaroslav Kodeš – čtení 
Absolvoval gymnázium v Poděbradech, 
Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, Lidovou 
konzervatoř, obor divadelní režie. Dnes pracuje 
jako rozhlasový a divadelní režisér. V Českém 
rozhlase zastává pozici slovesného režiséra 
dokumentární a dramatické tvorby (cyklus Velké 
osudy, vlastní rozhlasová adaptace a režie 
dvanáctidílného televizního scénáře J. Dietla 
Doktor Marcus a jeho rod, režie řady rozhlasových 
pohádek a her, např. K. Šiktance, V. Zajíce, J. 
Knitlové, M. Kubátové atd.). Zabývá se i 
pedagogickou činností, vyučuje v oddělení elévů 
Českého rozhlasu hlasovou výchovu a interpretaci, 
stejně tak na Jiráskově Hronově a v různých 
souborech. Je dlouholetým členem odborné rady 
pro amatérské divadlo a porotce divadelních 
přehlídek. Žije v Rakovníku. 
 

Alexandr Dvořák – improvizace 
Vystudoval obor sociální pedagogika na 
Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. 
Dnes pracuje v olomoucké Charitě jako koordinátor 
Nízkoprahového denního centra pro lidi bez 
domova, kde v rámci volnočasových aktivit založil a 
vede divadlo ÚLET pro lidi s bezdomoveckou 
zkušeností. Jako dobrovolník spolupracoval 
s psychiatrickou léčebnou ve Šternberku, kde se 
podílel na vedení dramaterapeutického kroužku na 
dětském oddělení. Dále se angažuje v České 
improvizační lize jako trenér i hráč. Několik let vedl 
skupinu scénického šermu.    
 

Zuzana Vodičková – improvizace 
       Učitelka v mateřské škole ve Velké 
Bystřici, zdravotní klaunka, členka olomoucké 
improvizační skupiny Olivy. 
 V roce 1992 odmaturovala na SPgŠ Přerov. 
Tímto okamžikem odstartovala dvacetiletou dráhu 
naplněnou mateřstvím, učením v mateřinkách, 
improvizováním, klaunováním pro malé pacienty v 
nemocnicích a nejnověji i vedením workshopů. Na 
konci této „dvacetiletky“ se na místě, kde to 
vlastně všechno začalo, těší na setkání s vámi. 
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MgA. Jana Machalíková – seminář pro 
učitele 
Vystudovala Katedru výchovné dramatiky DAMU. 
Je trenérkou a spoluzakladatelkou České 
improvizační ligy. Je členkou skupiny Improvize, 
recitátorkou, herečkou, klaunkou sdružení 
Zdravotní klaun. Vede lektorské pořady v Národní 
galerii. Organizuje recitační přehlídky. Je členkou 
lektorských sborů. Je pedagožkou Pedagogické 
fakulty UK a Katedry výchovné dramatiky DAMU.  
 

Barbora Voráčová – seminář pro učitele 
V roce 2011 absolvovala na Divadelní fakultě JAMU 
obor Rozhlasová a televizní dramaturgie a 
scenáristika. Během studia se výrazněji 
specializovala na rozhlas, divadlo a autorskou 
tvorbu. Natáčela rozhlasové dokumenty pro Český 
rozhlas, s nímž spolupracovala také autorsky. 
Divadlu se věnuje řadu let, jako herečka působila 
v Divadle v 7 a půl a od roku 2007 je členkou 
souboru olomouckého Divadla na cucky, pro které 
píše, v němž občasně hraje a zastává funkci 
dramaturgyně. Z oblasti filmové má zkušenosti jako 
spoluautorka televizních scénářů a jako asistentka 
režie při natáčení. Roku 2010 se vydala na stáž do 
norského Osla, kde studovala zajímavou divadelní 
disciplínu storytelling/vypravěčství a po svém 
návratu se jí nadále věnuje. Pořádá kurzy 
storytellingu v češtině i angličtině (festival ProART, 
festival Týden improvizace, dílna ve Veselí nad 
Moravou, JAMU, spolupráce s režisérkou Petrou 
Tejnorovou) a pracuje také s herci na inscenacích 
nazkoušených metodou storytellingu (Jsem nebe – 
Divadlo na cucky; První dáma platí, druhá leze 
z gatí – Studio Damúza).  
 
 
 

WORKSHOPY 
PŘEDNES 
NEŽ SE STANU HERCEM -  PŘEDNES! 
Dne 20. listopadu 2012 v učebně 1. BP probíhala 
příprava studentů na Pedagogickou poemu. 
Příprava trvala od 10. do 12. hodin. Na začátku se 
žáci rozehřáli hrou na Samuraje. Cílem hry je 
uvolnit žáky tak, aby ze sebe vydali co nejvíce 
energie.  
Poté následovalo dechové cvičení, jazykolamy a 
hlasová cvičení na rozmluvení. K lepší atmosféře 
přispěla seznamovací hra tzv. dotazník, kde se mezi 
sebou seznámili dosud cizí studenti, každý z jiného 
konce republiky. Sdělovali si mezi sebou své první 
zážitky s literaturou, své zkušenosti, rady a 
postřehy.  

Na závěr si vyzkoušeli komunikační cvičení. 
Studenti utvořili kruh a jeden z nich stál uprostřed 
a mluvil na kolegu, co stál naproti němu. Ten však 
neodpovídal, díval se na něj, ale tvářil se 
nezúčastněně. Za něj odpovídal student, který stál 
po jeho pravé ruce. Hra vypadala zdánlivě 
jednoduše, ale byla složitá v udržení očního 
kontaktu. Po zdárné přípravě bude následovat 
samotné vystoupení žáků, na které se těšíme. 
Gabriela Střílková a Tereza Enenklová, 3.D 
 

 
Práce v dílnách   

 

IMPROVIZACE 

Dne 20. listopadu 2012 jsme se na pedagogické 

škole zúčastnili Pedagogické poemy.  Mohli jsme 

zde vidět mnoho zástupců a studentů všech 

pedagogických škol v ČR.  Někteří studenti naší 

školy využili příležitosti podílet se na zajímavých  

dílnách, které jsou součástí PP. 

My jsme se zaměřily na improvizaci. 

 
Losování témat pro improvizaci  

Po obligátním seznámení jsme si vysvětlili pojem 

improvizace. Dílnu zahájili lektoři Zuzana 

Vodičková  a Saša Dvořák. 

V hlavní části následovaly hry a různá cvičení na 

paměť, rychlost, pohyb, vnímání, soustředění. 

Nejvíce nás zaujala hra Ostravská vyprávěná. 
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Studenti dostali zadaná dvě slova, podle kterých 

měli vymyslet a vyprávět příběh.  Pravidlem hry je 

pracovat v teamu, vyjádřit své emoce a nápady 

pomocí pohybů.  

Workshop se nám velice líbil, lektoři byli zábavní, 

šikovní. Účastníci workshopu si určitě odnesli 

spoustu zkušeností a zážitků, poznali nové lidi a 

rozšířili si své vědomosti o možnostech herectví.  

 
Vystoupení M. Valuchové  

Monika Drabiščáková a Karolína Pazderová, 3.D 

 
 

PŘEHLÍDKA:  
DOJMY. ROZHOVORY 
 

 
Nástěnka se vzkazy účinkujícím  

HLASITÉ ČTENÍ 
Dnes ráno v  8.30 hod. bylo zahájeno vystoupení 
pro předškoláky. Zúčastnily se děti z MŠ B. 
Němcové z Přerova. Účastníci poemy předčítali 
pohádky. Těsně před vystoupením si vylosovali 

dosud neznámé texty, pak měli 20 min na přípravu 
a poté předstoupili před děti. 
První pohádka vyprávěla o tom, jak pravěké děti, 
tedy praděti, vynalezly hrneček, tedy prahrneček. 
Čtení zahájila Klára Mrázová z Berouna. Podařilo 
se jí děti už od počátku zaujmout. Pohádka začala 
tím, že prakluk Pazourek musel nosit vodu v dlaních 
místo toho, aby si šel hrát. Jeho kamarádku 
Tlapičku velice mrzelo, že si s ním nemůže hrát 
kuličky. Ale nakonec to všechno dobře dopadlo a 
z důlku na kuličky udělaly děti první hrnek, tedy 
vlastně prahrnek, a příště už měly děti čas i na 
hraní. 
  

 
Čtení pohádek pro děti  

KLÁRA MRÁZOVÁ, BEROUN 
Šla jsi na řadu jako první. Byla jsi nervózní? 
Ne, ani jsem to nestihla. Děti byly pozorné a ani 
nestačily šramotit. 
 
Jak se ti líbí naše škola? 
Velice. Naše škola působí ve srovnání s tou vaší 
poněkud smutně. Ta vaše je plná nástěnek, 
obrázků, květin. Je tu velmi příjemné prostředí. 
 
A jak se ti líbí město Přerov? 
Je to prostě město. Celkem pěkné. 
 
V pohádce o Pazourkovi a Tlapičce pokračovala 
KATEŘINA ŠKRABALOVÁ Z BOSKOVIC. I jí jsme se 
zeptali na to, jestli se jí líbí město Přerov. 
Ve srovnání s Boskovicemi je Přerov větší. Je tu 
všeho víc, spousta zajímavých míst… 
 
Jak ses dostala k poemě? 
Ve druhém ročníku mě přihlásila paní profesorka. 
Teď jsem ve čtvrťáku a proto je to pro mě poslední 
příležitost se zúčastnit. 
Jak se ti líbí naše škola? 
Jídlo máte až moc dobré. Příjemně nás překvapilo, 
že jste nezapomněli ani na svačinky. Jediné, co mě 
poněkud rozladilo, byly rozladěné klavíry.  Ráda 
bych se na vaši školu vrátila. 
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Z Oder přijela RADKA BARTOŇOVÁ a předčítala 
pohádku o pradědech, které vynalezly houstičku. 
Příběh dokončila VENDULA DROULÍKOVÁ 
z dalekého Liberce. I jí jsme se zeptaly, jak se jí u 
nás líbí. 
V Přerově se mi líbí moc.  
 
Je něco, co bys vytknula? 
Na večeři jsme měli koprovku, kterou nikdo nemá 
rád. 
 
Co bys pochválila?  
Líbí se mi dnešní uspořádání židliček v sále. 
Umožňuje bližší kontakt s posluchači. 
 
Která z částí programu poemy se ti líbila nejvíc? 
Workshopy s lektory, ty byly skutečně zajímavé. 
 
NIKOLA Z LITOMYŠLE vyprávěla o vynálezu 
praknihy. Živě komunikovala s dětmi, a tak se jí 
velice pěkně podařilo děti soustředit na příběh. 
V příběhu pokračoval LÁĎA KOUBEK ZE ZNOJMA. I 
ten s dětmi živě komunikoval, oslovoval je 
v průběhu svého vystoupení (zejména s klučičí částí 
publika), aby si získal jejich pozornost, což se mu 
alespoň ze začátku vystoupení dařilo.  
 
Líbí se ti v Přerově? 
Ano. 
 
Jak ses dostal k této soutěži? 
Už jsem se účastnil dvou ročníků, toto je má třetí 
účast a musím říct, že zatím se mi líbí ze všech 
nejvíc. 
 
Všimly jsme si tvé bezprostřední komunikace 
s dětmi předškolního věku. Máš sourozence? 
Ano. 
 
U kluka je dost netypické, že si zvolí studium na 
pedáku. Co tě k tomu vedlo? 
Chtěl jsem hrát divadlo a pedagogická škola se na 
herectví zaměřuje. 
 
Po Láďově vystoupení byla přestávka, během níž se 
obměnilo publikum a děti z MŠ B. Němcové 
vystřídaly děti. 
Nikola Bayerová a Denisa Švarcová, 3.D 
 

 

KRISTÝNA ROMANSKÁ Z BRNA předčítala pohádku 
o štěněti Betyně. Zeptali jsme se jí na její dojmy. 
Nemohla sis pohádku vybrat předem, nevadilo ti 
to? 
V mém úryvku téměř nebyla přímá řeč, chtěla jsem 
kousek, kde by se dalo víc měnit hlas. Byla jsem 
docela nervózní. Děti sice vnímaly, ale ne moc, 
protože šlo teprve o začátek pohádky. 
Jak se ti líbí naše škola? 
Moc. Budova je pěkná, hlavně výzdoba chodeb. 
Zato internát je… nic moc. 
Účastnila ses poemy už někdy dříve? 
Ne, toto je má první účast. 
 
PETRA LEHKÁ Z PRAHY posluchače zaujala svým 
temperamentním vystoupením. Děti se smály a 
dobře bavily. 
Jak na tebe působilo dětské publikum? 
Ze začátku mi přišli trochu znudění, tak jsem se 
snažila je rozproudit. Používala jsem gesta, 
citoslovce, měnila jsem hlasy… zkrátka jsem se 
snažila děti zaujmout. 
Jak se ti líbí naše škola? 
Je tu velmi příjemná atmosféra. 
 
Na půdu naší školy se po dvou letech vrátila naše 
bývalá studentka ANIČKA HRADEČNÁ, která nyní 
studuje v Odrách.  
Jak se ti líbí poema? 
Vůbec jsem nečekala tak uvolněnou atmosféru. 
Věděla jsi, že se díky poemě vrátíš do školy, kde 
jsi začala studovat pedák? 
Na poemu jsem byla vybrána náhodou. Včera jsem 
se zúčastnila improvizační dílny. Dostala jsem 
složku a z ní jsem měla vytvořit nějaký předmět. Do 
poloviny improvizace jsem neměla jasnou 
představu, co to bude. Nakonec z toho vznikl sešit 
do matematiky.  
Poznalo to publikum? 
Jasně. Byla jsem rozčilená, házela jsem sešitem o 
zem, a tak to publikum snadno poznalo.  
A stýská se ti po Přerově? 
Někdy. Ale víc se mi líbí v Odrách. Je tam bezva 
kolektiv. Je nás jen 11 ve třídě. A to máme jednoho 
kluka !  

 

 
A co na to naše děti? 
 

HLASITÉ ČTENÍ 
Jistě jste si všimli, že důležitou část dnešního 
publika tvořily děti různých mateřských škol 
z Přerova. Účastníci Pedagogické poemy jim 
předčítali pohádky na pokračování. Zajímalo nás, 
jak se dětem vystoupení líbila. Všem jsme položily 
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tytéž otázky a vy si teď můžete přečíst jejich 
spontánní odpovědi. 
1. Jak se vám líbilo vystoupení? 
2. Která postava z pohádky se vám líbila nejvíc? 
3. Nebály jste se?  
4. Čte vám doma někdo pohádky? 
5. Máte nějakou oblíbenou pohádku? Jakou? 
 
Anička, 4 roky 

1. Pohádky se mi líbily. 
2. Nejvíc pejsek.  
3. Nelíbilo se mi, že se Betynka topila. Moc  

jsem se o ni bála. 
4. Maminka mi pohádku už nečte, protože ji 

škrabká. 
5. Nejraději mám pohádku Zlobivé štěně. 

 
Lenička, 5 let 

1. Líbilo se mi to moc. Šla bych znovu. 
2. Nejvíc se mi líbil kocour. 
3. Vystrašilo mě, že se Betynka topila.  
4. Maminka mi pohádky čte každý večer. 
5. Nejraději mám Červenou karkulku. 

 
Marťa, 4 roky 

1. Moc se mi to líbilo. 
2. Nejvíc Betynka. 
3. Chtělo se mi plakat, když se Betynka 

topila. 
4. Maminka mi někdy čte pohádky, někdy 

tatínek. 
5. Nejraději mám… Červenou karkulku. 

Natálie Fidrová, Nikol Lankašová, 2.AP 
 

 
 
Mezi dětmi, které si vyslechly pohádku o Betyně, 
seděl i malý šestiletý Pavlík. Zeptaly jsme se ho na 
jeho bezprostřední dojmy. 
 
Jak se ti líbila pohádka o štěněti? 
Ze začátku to byla nuda, ale potom přišla ta paní 
v zelené košili (Petra Lehká z Prahy pozn. red.) a ta 
byla vtipná. To mě bavilo. Četla líp než maminka. 
Chtěl bych ji domů. 
 
Líbí se ti u nás ve škole? 
Obrázky jsou pěkné, ale bojím se mamutů. Je jich 
tady moc. 

 
 

Nakonec jsme se rozhodly vyzpovídat i dospělejší 
publikum. NIKOLA A ELIŠKA si vyslechly pohádku o 
Betyně.  
 
Jak se vám předčítání líbí? 
Pohádka byla pěkná, ale časem nás to nudilo. 
Někdy se nám zdálo, že vystupující si četli spíš pro 
sebe než pro publikum. Všimly jsme si, že děti 
měnily pozornost podle toho, kdo zrovna četl. 
Pokud měnili hlasy, používali mimiku a gesta, děti 
se bavily. Jindy se trošku nudily a přestaly dávat 
pozor.  
 
Co byste tedy předčítajícím poradily? 
Víc výrazu. Chce to děti zaujmout výrazným 
čtením, měnit hlasy podle postav… 
 

 
 
Na chodbě, kde čekaly děti před vstupem do sálu, 
jsme potkaly i paní profesorku HASTÍKOVOU, která 
právě zpovídala děti z MŠ Kouřilkova. Ptali jsme se 
jí na její dosavadní dojmy. 
Zahájení bylo velmi pěkné, tematicky propojené. 
Zajímavé je, že jsem tu potkala děti ze školky, do 
které chodí můj syn. Je ale bohužel nemocný, tak 
se nemohl zúčastnit. 
Barbora Lahová, Karolina Skřečková, Lenka 
Turčanová, Tereza Šobáňová 3.D 

 

ROZHOVORY 
ROZHOVOR S LEKTORY IMPROVIZACE 
Požádali jsme o krátký rozhovor lektory Zuzanu 
Vodičkovou  a Sašu Dvořáka, kteří se zabývají se 
improvizací. Zjistili jsme, že jedna z nich je bývalou 
studentkou naší školy. Inu, dobří holubi se vracejí… 
 
Jak dlouho se věnujete improvizaci? 
ZV: Já jsem improvizátorkou 6 let a Saša 3 roky. 
Máme v Olomouci skupinu, která pravidelně 
improvizuje. 
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Jak se improvizace trénuje? 
ZV: Jsou tréninky zaměřené na pohotovost, 
asociace, pohybové tréninky. Navíc existuje celá 
řada her, které se dají lehce upravit pro potřeby 
mateřských škol. I já z nich čerpám ve své praxi 
v mateřské školce. Navíc se vám zkušenost 
s improvizací hodí do života. Saša dělá ještě trochu 
jiné věci. 
 
Čím se tedy zabýváte? 
SD: Kromě toho, že ji hodně využívám 
v soukromém životě, mi hodně pomohlo, když jsme 
se před rokem v mé práci rozhodli založit divadlo 
pro lidi se zkušeností s bezdomovectvím. 
Z improvizace těžíme témata, která potom 
rozvádíme s lidmi, kteří prošli touto těžkou životní 
zkušeností. 
 
Dá hodně práce tyto lidi přimět k účasti na 
improvizačním divadle? 
SD: My je moc nepřemlouváme. Kdo che, ten jde. 
Řada z nich napřed přišla proto, že chtěli být 
v teple, pak zjistili, že je to docela zábava, že 
můžou aktivně strávit volný čas. Samozřejmě 
někteří postupně odcházejí, jiní přicházejí. 
 
Mohli byste srovnat vaši improvizaci s improvizací 
profesionálních herců? 
ZV: Tady vlastně nejsou žádná striktní pravidla. To 
znamená, že všechno je správně. Existují jen nějaká 
pravidla nebo postupy. Když se jich držíte, jsou 

vaše improvizace úspěšné. A můžete si pak užít 
příjemné zážitky například formou potlesku. 
 
Kde míváte vystoupení? 
ZV: Nejčastěji v olomouckém Konviktu. 
 
Jak často? 
ZV: Tak jednou měsíčně. Pořádáme improvizační 
„souboje“ mezi sebou, což je pro diváky velmi 
atraktivní. 
 
Jste otevření novým členům? Například kdyby se 
někdo z účastníků rozhodl věnovat improvizaci 
intenzivněji… 
ZV: Určitě. My trochu očekáváme, že zítra po 
závěrečné reflexi se snad někdo ozve. 
 
Byli jste tedy spokojeni s úrovní účastníků naší 
přehlídky? 
ZV: Ano, byli tady velice šikovní improvizátoři. My 
už prostředí zdejší školy docela známe. 
Spolupracujeme docela intenzivně s paní 
Mikulcovou. Tady jsou strašně šikovní studenti a 
pokaždé se ta myšlenka objeví. 
 
Byli už jste někdy na poemě? 
DS: Ne, pro mě je to premiéra. 
ZV: Já jsem tady studovala, ale nikdy mě nevybrali. 
 
Jak to mohli udělat? 
ZV: Já jsem tajila talent  
 
A nemrzí vás to teď? 
ZV: Strašně. Ale teď jsem si to zato užila. 
 
My jsme se dopoledne ptali dětí, jak se jim líbily 
improvizační výstupy, a všechny byly velmi 
spokojené… 
ZV: Já jsem si dřepla a dívala se na jejich reakce a 
měla jsem skoro až slzy v očích. Holky do toho šly 
naplno a děti s nimi prožívaly jejich „příběhy“. 
Některé z nich do svých výstupů zapojily i postupy, 
o který jsme mluvili ve včerejších dílnách. 
 
Máte dobrý pocit, že jste je o něco obohatili? 
ZV: A oni zase obohatili nás. Rozhodně bych chtěla, 
aby takové učitelky učily mé děti. 
Jak jste vymýšleli improvizační témata? 
SD: To byl velice složitý proces. V podstatě jsme 
nechali inspirovat zdejším prostředím. Dali jsme 
hlavy dohromady a tak začaly vznikat názvy 
pohádek z pravěku.  
 
V čem můžou učitelé v MŠ využít improvizaci? 
ZV: Z vlastní zkušenosti vím, že existuje sice celá 
řada krásných dětských knížek, ale děti vždycky víc 
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ocení, když jim vyprávíte pohádku vlastní. Můžete 
s nimi udržovat kontakt očima. Můžete reagovat na 
jejich aktuální přání… 
 
Chodíváte třeba hrát i do mateřských školek? 
ZV: Ano, zkusili jsme to. Do školek většinou chodí 
herci s hrami, které mají pevně daný scénář. Děti 
ale mají raději přímý kontakt, jsou během 
představení spontánní, reagují na herce, radí jim. 
Je vždycky dobré, když herec zapojí dětské publiku 
otázkou. Děti zpravidla odpoví jinak, než on čeká. 
Ale když umí herec reagovat, je to úžasné. Děti 
z takových představení mají veliký zážitek. Zrovna 
nedávno jsme při jednom představení oženili tři 
chlapečky.  
 
??? 
ZV: Za tři princezny.  Hrál s námi i můj syn (18 let) 
a řekl mi: ,Ty, mami, ale já se na to ještě necítím!´ 
Tak jsem ho pochválila, že je dobře, že to řekl, že 
tak by to měli dělat všichni muži, a vybrali jsme 
místo něj malého chlapečka, který se na to cítil a 
princezna nezůstala na ocet. 
 
Před lety jste na této škole sama studovala. 
Zaznamenala jste nějakou zásadní změnu? 
ZV: Už tehdy mě tato škola výborně připravila pro 
mé budoucí povolání. Já jsem skutečně rovnou 
mohla jít do praxe. V poslední době jsem si všimla 
zejména výborné spolupráce jednotlivých 
pedagogů, je vidět, že tato škola žije. Každé dítě, 
které má nějaký talent, ho tady může plně 
rozvinout. Je to určitě i možnost pro mého 
mladšího syna. Je mu 11 let a má zájem o 
dramatickou výchovu, takže se ho pokusím 
nasměrovat sem.  
 
A my jsme rádi za každého kluka  Tak ho pošlete 
na den otevřených dveří letos 1. prosince… 
ZV: Hned jak přijdu domů, začnu kout železo…  
Ona tady vlastně studovala už moje maminka a 
starší sestra. Měly tuto školu rády, proto jsem si ji 
zvolila i já. 
 
To už vypadá na rodinnou tradici…Ta by se jistě 
neměla porušit. Děkuji vám za rozhovor. 
Mgr. Eva Fojtová 
 

 
ANNA RIEDLOVÁ 
LIBEREC 
Mezi pedagogickým doprovodem letošních 
účastníků Pedagogické poemy jsme zahlédli i 
několik známých tváří. Jednou z nich byla Anna 
Riedlová, která na naší škole loni předsedala jedné 
z maturitních komisí. Přijela k nám až z dalekého 

Liberce, přesto podle svého vyjádření (i podle 
úsměvu na tváři) přijela ráda. 
 
Vy jste tu byla loni na maturitách jako 
předsedkyně maturitní komise. Změnilo se tady za 
tu dobu něco? 
Je tu víc mamutů a věstonických venuší… Ale jinak 
nic. Poznávám stejné tváře. 
 
Jak se vám tady líbí? 
Ráda jsem sem jela. Nahradila jsem kolegyni, která 
je nemocná. Většinou jezdí na poemu ona, já jsem 
ještě nikdy nebyla. Moc se mi to líbí, jsem z toho 
úplně nadšená. 
 
Takže příští rok pojedete zase? 
Ráda bych. 
 
Jak početná je vaše výprava? 
Tři studenti a 2 učitelé. 
 
Jaké zážitky z dosavadního průběhu mají vaši 
studenti? 
Velice si pochvalují semináře. U nás dramatická 
výchova ve druhém ročníku končí a dál se s ní 
vlastně nesetkají. Kdežto u vás může být i maturitní 
předmět. To se mi líbí.  
 
Možná je to námět pro přemýšlení pro vaši školu. 
Já už jsem to u nás navrhovala. 
 
Který ze worshopů vás nejvíc zaujal? 
Improvizace. Ta je asi nejvděčnější. Publikum je 
natěšené… Obdivuju hlavně improvizátory, kteří 
jdou s kůží na trh, to já bych nedokázala. 
 
V čem byste se tedy nejvíc našla? 
Jako češtinářka asi ve čtení. V tom jsem dobrá. 
 
A čtete žákům v hodině? 
Ano, docela často. Když si čtou žáci navzájem, tak 
neposlouchají. Mě ale ano. Často žadoní, abych jim 
četla: ,Paní profesorko, vy tak pěkně čtete´. Když 
učitelka čte, nehrozí žádná písemka. 
 
A paní učitelka je potěšená… Jak byste zhodnotila 
dětské publikum? 
Pozorovala jsem je. Myslím si, že samotné čtení je 
baví nejmíň, protože se musí soustředit jenom na 
slovo. Nejvíc je samozřejmě baví akce. To taky 
nejvíc reagovali. Navíc improvizátoři je vtáhli do 
hry. 
 
Nemáte nějaké stížnosti ohledně ubytování, 
stravování atd. 
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Ne, všichni jsou milí, od vrátného na internátu až 
po hostesky. 
 
My jsme slyšeli trochu stížnosti na ubytování… 
Ne, proč? 
 
Že internát je starý, vybavení nevyhovující. 
A co s tím vy máte dělat? 
 
Takže vy si nestěžujete? Takové účastníky vždycky 
rádi uvítáme. Zúčastnila jste se včera 
doprovodného programu?  
Ano. Musím pochválit průvodce v muzeu. Večerní 
prohlídka byla působivá. 
 
Chystáte se dneska do pivovaru? 
Ne. Budu se účastnit rozborů vystoupení a to se 
bohužel kryje. Ráda bych u toho byla. 
Přeju vám, abyste si vyslechla co nejpříznivější 
hodnocení Vašich svěřenců. Děkuji za rozhovor. 
Mgr. Eva Fojtová 

 
 

PŘEHLED ÚČINKUJÍCÍCH 
DOPROVODNÉHO PROGRAMU 
POEMY 2012 
 
Divadélko Rybky, MŠ Velká Bystřice 
V loňském školním roce vzniklé divadélko se 
poprvé veřejně představilo na divadelní přehlídce 
Poděs. Díky této zkušenosti si jak děti, tak paní 
učitelky Zua a Zuzka uvědomily, že hrát pro 
opravdové publikum je baví a že chtějí společně 
pokračovat! Prvňáčci, předškoláčci, holčičky a kluci 
se proto od letošního října scházejí, hrají si a tvoří. 
Malou ukázku inspirovanou tentokrát pravěkem 
společně představí na přerovské Pedagogické 
poemě! 
Těší se na Vás a malý vzkaz na závěr: „Mamute, 
mamute, máš to pěkně nahnuté!" Rybky 
 

 
Skupina Rybky z MŠ V. Bystřice  

 
 
Divadlo na cucky: Jsem nebe 
Inscenace Jsem nebe byla nazkoušena metodou 
storytellingu neboli vyprávění. Tato nepříliš známá 
divadelní disciplína otevírá dveře do jiného pojetí 
lidských osudů a příběhů. Herci přestávají hrát, 
opouštějí své role a vystupují sami za sebe, vracejí 
se k tradici vypravěčství. Diváci se ocitají ve světě 
čtveřice žen, které dokázaly přijmout 
zodpovědnost samy za sebe a jít za svým cílem. 
Jsem nebe je jejich osobní mantrou, kterou si 
opakují stále dokola ve chvílích, kdy nejvíce 
potřebují cítit jistotu samy v sebe. Nebe je spojuje 
jako klenba jejich příběhů. 
 

 
Divadlo Na cucky  

 
Divadlo Michala Bukovjana: Červená karkulka 
Vloni, přibližně touto dobou, ve vesnici, kde lišky 
dávají dobrou noc, slavily narozeniny Nikča a Nikča. 
Ráno následujícího dne vznikl zajímavý nápad na 
hru. Takový, který se už dlouho hledal pro 
dramaťák v ZUŠ Otrokovice. Většině ale přišel 
natolik šílený, že ho odmítli realizovat. Nám ovšem 
přišel geniální. Červená Karkulka trochu jinak.  
Hned jsme začali vymýšlet, přitakávat si a brečet 
smíchy. Nejdřív jsme si chtěli vystřelit z diváků, pak 
sami ze sebe, a nakonec jsme zjistili, o čem chceme 
doopravdy hrát. Červená karkulka měla být jenom 
zástěrka, trik, kterým jsme chtěli ukolébat diváky. 
Mělo to vypadat jako docela obyčejná hra školního 
souboru. Bez invence. Během potlesku na konci 
pohádky však měli diváci znejistět. Červená 
karkulka opět vstává z postele a příběh se opakuje. 
Avšak bez dřívější přívětivosti. Když se jí to stane 
podruhé, už si uvědomuje, kam bude její příběh 
směřovat a snaží se vymanit z nepříjemného 
kolotoče. Do třetice je však polapena postavami, 
které si snad vymyslela, a všechno vzdá. Únik není 
možný. 
Proběhlo pár zkoušek, na kterých jsme doladili 
maličkosti a svá osobní očekávání. Vznikl název 

http://www.divadlokonvikt.cz/wp-content/uploads/2011/12/dohromady_final1.jpg
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Divadlo Michala Bukovjana, pod kterým jsme 
odehráli polovinu našich inscenací. Jednu. 
Experiment, či počátek nového divadla?  
Divadla jako fosfor – lehce osvětlujeme 
neskutečno. 
 

Arrhythmia 
Skupina vznikla v roce 2008 z nadšení čtyř mladých 
hudebníků – Ondry Kratochvíla, Břeti Vybírala, 
Lukáše Mana a Míši Jančaříkové. Ve svých 
počátcích jsme působili při Základní umělecké škole 
Bedřicha Kozánka v Přerově. V roce 2010 Míšu 
vystřídal Martin Přemyslovský a ve stejném roce 
jsme zakoupili snímače Shadow pro ozvučení 
nadcházejících megakoncertů.  
Pod názvem Arrhythmia vystoupilo naše kvarteto 
poprvé v přerovském boulderbaru Base Camp. V 
současné době hrajeme ve složení čtyři violoncella, 
která na bicí doprovází Radek Hrůza. 
Vážení posluchači, zažijete spalující hudbu! 
Děláme, co nás baví, a vy to poznáte! 
Dostanem vás do varu!! 

 

 

 

Návštěva Muzea Komenského v Přerově 
20. listopadu v nočních hodinách měli. žáci, učitelé 
a lektoři v počtu asi 60 lidí možnost prohlédnout si 

prostory Muzea Komenského v doprovodu zdejšího 
průvodce. Vyšli z budovy pedagogické školy po 
konci divadelního představení a za 20 minut 
dorazili na Horní náměstí. Zde je již čekali průvodci 
Muzea Komenského v Přerově. Skupina se rozdělila 
na poloviny, aby se do expozic návštěvníci 
vměstnali. Prohlédli si expozici pravěku, včetně 
expozice věnované přerovskému hradu, a 
vystoupali na zámeckou věž, z níž zhlédli panorama 
nočního Přerova.  
Mgr. Michal Tesař 

 
Návštěva Muzea Komenského   

ZÁVĚR POEMY 2012 
 
Zakončení PEDAGOGICKÉ POEMY V 
PŘEROVĚ 
Sál byl naplněn studenty, učiteli a lektory. 
Převládala pohodová nesoutěživá atmosféra. Tak 
trochu jiná než předchozí dny, jelikož všichni 
věděli, že už bude následovat jen slavnostní 
zakončení.  
Na podium přišel sympatický moderátor s krátkým 
proslovem a všichni bedlivě poslouchali. Poté 
vyzval lektory a jejich skupinu v kategorii ČTENÍ, 
kteří se rozloučili komickou scénkou, jenž byla 
provázána hrou na klavír a následně oceněna 
bouřlivým potleskem. Poté lektoři, kteří vedli 
skupinu v kategorii ČTENÍ, vyhlásili studenty, kteří 
dostali cenu za inspirativní výkon. Mezi nimi byla i 
studentka naší školy Tereza Nesvadbová z 2. BP. 
Pak na podium předstoupili studenti s lektory v 
kategorii PŘEDNES. Načež jsme mohli zhlédnout 
bravurní výkon studenta z Prahy - Futurum. 
Vystoupil s básní Námluvy, jejíž obsah mnohé 
pobavil. Kategorie IMPROVIZACE, do které jsem 
patřila já, se prezentovala improvizačními 
cvičeními: Kouzelný střed a Stroj. Poté lektorka 
Zuzana Vodičková rozdala ceny. 
Následně nastoupili všichni zástupci škol, dostali 
účastnický list a upomínkové předměty. Ředitelka 
školy Mgr. R. Studýnková zúročila ve svém 
závěrečném proslovu zkušenosti z předcházejících 
dnů. Krátká etuda na téma: “Jsem ředitelka“ 
neměla chybu. Myslím si, že všechny mile 
překvapila. Na závěr svého proslovu předala 
putovní pohár paní učitelce Mgr. Žanetě Káňové z 
pedagogické školy v Odrách, kde se bude konat PP 
příští rok.  
Úplný závěr byl zahalen do poslední chvíle 
tajemstvím. Na podiu se objevilo 15 malých 
předškoláků z divadla Rybky z MŠ ve V. Bystřice. 
Jejich milé, pravěkem motivované představení, 
uzavřelo celostátní přehlídku. Po něm už 
následovalo dlouhé loučení a odjezd domů.  
Monika Valuchová, 2. AP  

Arrhythmia  
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Harmonogram přehlídky Pedagogická poema 2012  
Středa 21. listopadu – dopolední část 
Cílová skupina: předškolní věk  
Kategorie:         čtení – ČT, přednes – PŘ, improvizace – IM 
8:30 – 8:55 
Mrázková Klára   Beroun ČT 
Koubek Ladislav   Znojmo ČT 
Krejčová Nikola   Litomyšl ČT 
Štefková Eliška Odry ČT 
Groulíková Vendula   Liberec ČT 
 
9:00 – 9:25 
Škrabalová Kateřina   Boskovice ČT 
Lehká Petra   Praha-Futurum ČT  
Paclíková Adéla  Prachatice ČT  
Bruchanovová Aneta   Praha-Evropská ČT 
Romanská Kristýna   Brno-Lerchova ČT 
 
9:30 – 9:50 
Jelínková Kateřina            Nová Paka   ČT  
Vyoralová Dominika   Zlín ČT 
Lančová Alena   Litoměřice ČT 
Pavúčková Eliška   Kroměříž ČT 
 
9:55 – 10:15 
Kokrdová Nikol   Čáslav ČT 
Nguyenová Lucie   Havířov-Suchá ČT 
Studecká Šárka   Most ČT 
Kuba David   Krnov ČT 
 
10:20 – 10:40 
Nesnídal Jakub   Boskovice PŘ  Z. Svěrák/ Tatínku, ta se ti povedla: O hasicím přístroji 
Skýpalová Kateřina   Přerov PŘ   A. Lobel / Kvak a Žbluňk od  jara do Vánoc: Šup dolů... 
Vatansever Atilla   Praha-Futurum PŘ   lidová, upravil J. Brukner/ Námluvy 
Iléšová Anežka   Beroun PŘ   L. Štíplová / Prapohádky: Jak vynalezli hrneček  
 
10:45 – 11:00 
Nečočková Kateřina   Litomyšl IM 
Blahušová Veronika   Zlín IM 
Ilgnerová Karolína   Kroměříž IM 
 
11:05 – 11:20 
Fronková Lucie   Most IM 
Valuchová Monika   Přerov IM 
Hladišová Andrea   Čáslav IM 
 
Středa 21. listopadu – odpolední část 
Cílová skupina: středoškoláci  
Kategorie:         čtení – ČT, přednes – PŘ, improvizace – IM 
 
13:00 – 13:10 
Janská Linda   Karlovy Vary ČT 
Nesvadbová Tereza   Přerov ČT 
13:15 – 13:45 
Altmanová Natálie   Karlovy Vary PŘ  I. Wernisch/ Pojízdný hřbitov 
Janeček Karel   Znojmo PŘ   francouzská lidová/ Na trhu 
Barančíková Hana   Brno-Lerchova PŘ   J. Prévert/ Snídaně 
Kapinusová Lucie   Zlín PŘ   M. Kundera/ Chtěla bych odtud odejít 
Fejferová Lucie  Most PŘ   L. Ferlinghetti / Svět je báječné místo   
Červinková Nikola        Nová Paka   PŘ   Kopřivová/ Zpověď modelky 
 
13:50 – 14:15 
Schubertová Gabriela   Litomyšl PŘ  M. Macourek/ Láska a dělová koule 
Syrový Pavel   Litoměřice PŘ   P. Hudec/ Malému princi 
Dvořáková Lucie   Liberec PŘ   J. Žáček/ Blues o noční tramvaji 
Plecháčová Tereza   Krnov PŘ   A. Tetzner/ Tři stateční bojovníci 
Horčička Tomáš   Čáslav PŘ   J. Oulík/ Tabletky 
 
14:20 – 14:45 
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Hrabovská Adéla   Odry PŘ   J. Žák/ Výklad básně 
Čepicová Vendula   Kroměříž PŘ   M. Holu / Pes v lomu 
Chytrá Michaela   Praha-Evropská PŘ   E. Kishon / Jak se pomstít dopravnímu strážníkovi 
Pišteková Petra   Havířov-Suchá PŘ   E. Coppola/ Povinná účast v porotě 
Pichler Jan  Prachatice PŘ  J. Vyskočil / Jak jsem neprokázal dramatický talent    
 
14:50 – 15:25 
Novotná Kristýna   Praha-Evopská IM 
Mecelová Lucie   Karlovy Vary IM 
Másnicová Eliška             Nová Paka   IM 
Žouželka Jaroslav   Boskovice IM 
Szokalová Lenka   Havířov-Suchá IM 
Hradečná Anna   Odry IM 
Pospíšilová Klára   Litoměřice IM 
 
15:30 – 16:05 
Červená Alena Anna   Beroun IM 
Bernardová Denisa   Znojmo IM 
Salavová Lenka   Liberec IM 
Kučerová Gabriela   Praha-Futurum IM 
Jelínková Erika   Krnov IM 
Hettnerová Evelína  Prachatice IM  
Čižmář Vojtěch   Brno-Lerchova IM 

 

 
 
Sponzoři Pedagogické poemy 2012 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
OLOMOUCKÝ KRAJ 
SDRUŽENÍ PRO SPOLUPRÁCI A POMOC PŘI SPGŠ PŘEROV 
MĚSTO PŘEROV 
 
CUKRÁRNA JAN LIPNER, Tršice 
CUKRÁRNA MARTA NĚMCOVÁ, Prostějov 
FAIN COMPANY, s. r. o., PAPÍRNICTVÍ, Přerov 
FERROCENTRUM, a. s., Olomouc 
FILÁK JOSEF, ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ, Horní Lideč 
HANÁCKÁ KYSELKA, s. r. o., Horní Moštěnice 
HENRI – CAFÉ TOMÁŠ HRADIL, Olomouc 
HOSPŮDKA VE STODOLE, JOSEF NĚMEC, Zábešní Lhota 
NOE, s. r. o., Lipník nad Bečvou 

ING. OLDŘICH MATURA – VÝROBCE SIRUPŮ, Přerov – 
Penčice               
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM, Přerov 
NADĚŽDA ŠIMEČKOVÁ – CENTRUM, Tršice 
NESTLÉ ČOKOLÁDOVNY, a.s., ZÁVOD SFINX, Holešov 
ORREO, a. s., VÝROBCE TVRDÝCH SÝRŮ, Tři Dvory 
POTRAVINY JANA JANULÍKOVÁ, Přerov 
PROVA HK, s.r.o., Svitávka 
REP TISK, s. r. o., Jeseník 
SMÍŠENÉ ZBOŽÍ MILENA POLÁKOVÁ, Zábešní Lhota       
 


