
Josef Slavík (26.3.1806 – 30.5.1833) 

Dne 30.5.2013 je to přesně 180 let,  co zemřel slavný rodák z 

Jinců, skladatel a vynikající houslový virtuóz Josef Slavík. 

Narodil se v rodině učitele Antonína Slavíka, který působil 

v bývalé škole v Jincích, v níž se nyní nachází Společenské 

centrum Josefa Slavíka. 

Neskutečný talent v podobě mladého houslisty slyšeli 

posluchači také za hranicemi tehdejšího Rakouska Uherska a 

obdivovalo jej mnoho evropských měst. Cesta Slavíkova na 

výsluní koncertních pódií začala v raném dětství, kdy 

zastával funkci primária houslí v kvartetu hraběte Rudolfa 

z Vrbny v Hořovicích, kam se jeho rodina přestěhovala. 

Hrabě rozpoznal velký talent a poslal jej na studia do Prahy 

k řediteli konzervatoře Daviši Weberovi. Po absolutoriu 

zastává místo v orchestřišti Stavovského divadla a v roce 

1825 odchází do Vídně, kde přijímá místo v císařské kapele. 

V téže době chystá Slavíkův konkurent Paganini sérii 

koncertů v habsburské metropoli. Nic netušícímu mistrovi 

zahrál český houslista i jeho Zvonkové rondo, které si 

zapamatoval po jednom poslechu. Vypráví se, že Paganini 

tehdy k českému mistrovi pronesl: „Vy jste ďábel, svět se 

třese, když hrajete“. 

Slavík posléze odchází do Paříže, kde se nedokázal prosadit 

proti pletichám tamních hudebních kruhů a opět se vrací do 

Vídně, kde plánuje turné, jehož osou by měla být Pešť 

(dnešní Budapešť) a další města.  

Slavíkovi dala příroda ohromné nadání, bohužel však křehké 

zdraví.  

Přechozená chřipka Slavíka oslabuje natolik, že v Pešti ve 

svých 27 let umírá. Až po sto letech byly jeho ostatky 

převezeny do vlasti a uloženy na vyšehradském hřbitově.  

Josef Slavík byl činný také jako skladatel, přičemž jeho dílo 

směřovalo k vytvoření virtuózních skladeb pro housle, 

z nichž nejznámější je houslový koncert složený a 

předvedený při absolventském koncertě na Pražské 

konzervatoři, a 2. koncert a moll. 

Je velká škoda, že tak schopní a nadaní umělci předčasně ze 

života odcházejí. Bůh ví, kdo by byl historicky 

v celosvětovém měřítku největší osobností houslové hry.  

ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice (* 1949) 

Základní umělecká škola Josefa Slavíka se nachází 

v samotném centru města Hořovice, v objektu bývalého 

kláštera řádu Františkánů založeného roku 1674, který je ve 

správě majetku Nadace Konvent Pax a od roku 1958 je 

zanesen v seznamu českých kulturních památek.   

 

Škola vznikla v roce 1949 jako Městský hudební ústav a od 

počátku nese ve svém názvu Slavíkovo jméno. Roku 1951 se 

stala Hudební školou, posléze Lidovou školou umění a 

v roce 1990 Základní uměleckou školou pod vedením pana 

Františka Procházky, Mgr. Josefa Svejkovského, Mgr. Jana 

Jůny a nyní BcA. Jakuba Albrechta. 

 

Každým rokem dochází do školy 230 žáků, kteří aktivně 

rozvíjejí svůj talent ve hře na různé hudební nástroje. O žáky 

pečuje 10 zkušených pedagogů v individuální a kolektivní 

výuce. Taneční obor prezentuje od letošního roku nová 

učitelka BcA. Michaela Bartlová.  

 

Škola rozšířila své působiště do sousedního královského 

města Žebrák a významně se podílí na kulturním dění 

v našem kraji. Žáci školy vystupují na pravidelných 

koncertech v divadelním sále Hořovické Radnice, 

v Slavíkově síni na Zámku v Hořovicích a v divadelním sále 

kulturního domu Žebrák. Zúčastňují se různých uměleckých 

soutěží, koncertů k významným událostem a aktivně se 

zapojují do mimoškolních akcí nejen v našem regionu. 

 

Na veřejných vystoupeních se prezentují jak jednotlivci, tak 

komorní a jiné soubory. V současnosti se škola může 

pochlubit souborem komorních zpěváků z pěvecké a klavírní 

třídy K. Ernestové, klarinetovým souborem a souborem 

zobcových fléten pod vedením E. Gembické, souborem 

příčných fléten A. Brogelové a pěveckým sborem „Zvonek“ 

a „Zvoneček“ vedeným učitelkou L. Jandovou. 

 

Škola spolupracuje s různými institucemi a soubory v okolí 

především při zajištění kulturního programu, jako jsou 

vystoupení žáků při předávání vysvědčení, vystoupení pro 

seniory, vítání občánků, vystoupení na festivalech a akcích 

pořádaných Hudební akademií Praha, duchovní koncerty - 

Betlémské světlo, Noc kostelů a další příležitostná 

vystoupení. 

 

 
 

Základní umělecká škola Josefa Slavíka 
Palackého náměstí 253/4, Hořovice 

 

Čtvrtek 30.5.2013, od 18:00hod., 

v divadelním sále Radnice v Hořovicích 

 

POŘÁDÁ: 

KONCERT 

UČITELŮ 
 

U příležitosti 180. výročí úmrtí houslového virtuosa,  

skladatele a rodáka z Jinců ‘Josefa Slavíka‘ 

 
ÚČINKUJÍ: 

Aneta Brogelová 
příčná flétna 

Květuše Ernestová 
zpěv 

Jakub Albrecht 
klarinet 

Eva Gembická 
klarinet 

Zuzana Bouřilová 
klavír 

Kristýna Šírková 
akordeon 

Klavírní spolupráce: Veronika Slavíková 3./SPD II., 

Zuzana Bouřilová 


