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účinkují 

Senátorky a senátoři, 
poslankyně a poslanci Parlamentu ČR, 

žáci, učitelé a rodiče 
ZUŠ Praha 10 - Hostivař 

 

Hostivařský komorní orchestr ZUŠ, 
Pěvecký sbor rodičů RadHost, 

Dvořákův komorní sbor 
 

 

 

 
 
 
                                    

                                                        Vážení,  
                                                                 dovolte, abych pozdravil a přivítal toto mimořádné                                                                                              
                                                                 úsilí zpřítomnit vánoční tradici ve svatovítské katedrále                                 
                                                                 hlasy senátorek a senátorů, poslankyň a poslanců.                                                                            
                                                                 Mám z toho radost a věřím, že budeme svědky                                                                       
                                                                 zrodu ušlechtilé tradice. 
 

                                                                                                                                                                                             kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a primas 

český 

 

  

Vážení přátelé, 
již popáté se k vám dostává informační bulletin 

naší školy a musím říci, že má úloha toho, kdo 
stavuje jeho obsah, je letos velmi usnadněna. 

Vybrat momenty, které nejvíce ovlivnily život 

školy v tomto roce a vtěsnat je na dvě strany A4 
není lehké, ale ať se podívám na jakoukoliv oblast 

řízení školy, od plánování, organizování, 

logistiky, až po oblast personální, u všeho lze na 
začátku vystopovat událost, která svým 

významem všechny oblasti života naší školy 

výrazně ovlivnila – provedení České mše vánoční 
Jana Jakuba Ryby v chrámu Sv. Víta na Pražském 

hradě pod záštitou kardinála Miloslava Vlka, 

arcibiskupa pražského a primase českého,             
v podání našich žáků, učitelů a rodičů společně 

s poslanci a senátory, napříč politickým spektrem! 

Inspirace přišla z Londýna, kdy poslanci britského 

parlamentu s dolní sněmovny a sněmovny lordů 

společně nacvičili a předvedli Českou mši 

vánoční a to dokonce v českém jazyce. Představa 
vidět a slyšet české poslance a senátory, jak jim v 

adventním čase jejich „hlasy“ ladí, mně skutečně 

zaujala a ač jsem věděl, že jen těžko budu 
vyvracet mínění, že hlavním důvodem je 

prvoplánové „zviditelnění“ školy a ne snaha 

uskutečnit myšlenku, která přesahuje každodenní 
ředitelování na ZUŠ, pustil jsem se do toho. 

Nebudu vás zatěžovat popisováním všeho, co 

jsme během příprav i realizace zažili, jakých 
nedocenitelných zkušeností se nám z tohoto 

„dobrodružství“ dostalo a jakých nejrůznějších 

reakcí nám bylo v dobrém i zlém dopřáno pocítit. 
To důležité je, že se to opravdu povedlo!  

V dopise naší škole senátor Jan Nádvorník, který 

byl významným spolutvůrcem tohoto projektu, 
napsal: „Jako dlouholetý starosta městské části 

Praha 15 jsem vždy vnímal výjimečnou úroveň a 
kvalitu vzdělávání na ZUŠ Hostivař i mimořádnou 

profesionalitu a pracovitost pana ředitele Jiřího 

Stárka. Proto jsem po svém zvolení do Senátu 
Parlamentu ČR spolupráci nejen nepřerušil, ale 

naopak prohloubil. Naše pravidelné vánoční 

koncerty v Rytířském sále Valdštejnského paláce  
se staly nedílnou součástí kulturního života Horní 

sněmovny a jsem rád, že jsem mohl být i u 

vyvrcholení naší spolupráce, totiž provedení 
České mše vánoční pod záštitou kardinála 

Miloslava Vlka a za účasti poslanců a senátorů 

z nejrůznějších politických stran. V životě člověka 
jsou chvíle, kdy není pouhým svědkem 

historického okamžiku, ale je její součástí a někdy 

i jejím tvůrcem. Často se proto stane, že těm, kteří 
tyto historické okamžiky tvoří, není dopřáno si 

výjimečnost dané chvíle prožít a moci se 

z odvedené práce těšit. Proto mě dovolte, abych 
poděkoval panu řediteli Stárkovi za spolupráci a 

především odvahu, se kterou do tohoto projektu 

vstoupil, vědom si faktu, že každý velký skutek 

bývá posléze draze vykoupen, abych poděkoval 

vám učitelům, kteří umíte rozpoznat, kdy se 

takovéto velké skutky tvoří a jste jim nápomocni, 
abych poděkoval žákům i jejich rodičům 

z pěveckého sboru RadHost, pro které, jak 

doufám, bylo účinkování v chrámu Sv. Víta 
svátkem i radostí.“  

Já bych si přál, aby takovéto události byly 

prospěšné všem základním uměleckým školám v 
ČR, protože lidé, kteří se věnují umění, vědí jak 

„sladit“ hlasy a nebojí se dělat „velké skutky“.               

A s takovými lidmi žít v jedné zemi nemusí být 
vůbec špatné.    
 
 
 

Hezké prázdniny! 

Jiří Stárek 

                                                     ředitel školy 
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Kontakt: ZUŠ Praha 10–Hostivař,  
Trhanovské nám. 8,  
tel.: 271 750 392, fax: 271 752 344,  
e-mail: info@zus-hostivar.cz 
www.zus-hostivar.cz 
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