
 

Křest „cimbálovky“. 
 
Když jsem se před devíti lety přihlásila do výběrového řízení na ředitelku ZUŠ 
Rychvald, jedním z bodů koncepce rozvoje školy, který jsem předkládala, bylo 
vytvoření „lidové muziky“.  
Tohoto úkolu se ujala paní učitelka Hana Indruchová, která se sama folklórem 
aktivně zabývala. Pomalu začala vznikat naše „cimbálovka“, která se za dobu svého 
trvání zabývala valašským, lašským, slezským, slovenským, romským a rumunským 
folklórem, ale občas „zabrousila“ i do jiné oblasti a svým způsobem použila písně 
od Nohavici, Plíhala, Kryla, Žalmana, písně Hradišťanu a posledním vynikajícím 
počinem bylo uvedení několika částí z Loutny české od Adama Michny z Otradovic 
na posledním adventním koncertu. 
V několika posledních letech se členové „cimbálovky“ zaměřili na nácvik autorských 
vánočních her. Jen namátkou: Valašská vánoční hra, Evropské Vánoce, Vajíčko pro 
Ježíška, Co se andělovi nelíbilo, Jak Ježíšek nakupoval. Dělali tak radost dětem z MŠ 
a ZŠ  i veřejnosti v Rychvaldu, Dolní Lutyni a Dětmarovicích a mentálně a zdravotně 
postiženým občanům z mnoha ústavů. 
Dále se velmi aktivně věnovali nácviku na koncerty, které jsme pořádali v rámci 
Týdne škol UNESCO,  spolupracovali s mnoha domovy důchodců, kam jezdili 
vystupovat, velmi dobrá spolupráce byla navázána s Církví československou 
husitskou, se školicím střediskem Silma, s SCA Hygiene Products, s.r.o. a s různými 
společenskými organizacemi v místech působení naší školy.  
Po celou dobu svého působení „cimbálovka“ spolupracovala s dětmi našeho 
pěveckého sboru Klíček, který jsme však před dvěma lety z důvodu nezájmu žáků 
museli zrušit.  
Teď tedy „cimbálovka“ končí. Ne, neděste se. Přestože starší žáci odcházejí, jsou 
tady ti malí, kteří je brzy nahradí a budou svým uměním šířit dobré jméno naší školy 
dále. Končí pouze neutrální název „cimbálovka“, který bude v sobotu 21. ledna 
v 19 hodin na plese v areálu školicího střediska Silma použit naposledy a souboru 
bude  dán kmotrem panem Andrejem Kopčajem nový název.  
Přeji tedy naší „cimbálovce“, aby paní učitelku Indruchovou neopouštěl její 
optimizmus, elán a muzikantská invence, abychom i nadále měli podporu rodičů, aby 
všichni měli chuť do práce a pokračovali v dobře započaté cestě. 
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