Mgr. Jakub Strečanský
Aké tajomstvá skrýva najvyšší a najmladší učiteľ
našej školy? Keďže sme si kládli túto otázku, rozhodli
sme sa vyspovedať pána učiteľa, ktorý učí hru na
nástroj a metodiku hudobnej výchovy. Na husle hrá
od 6 rokov a snaží sa brať život s humorom (to sme
pochopili aj vďaka rozhovoru s ním).

1. Čo na svojej práci učiteľa máte najradšej a čo
naopak neznášate?
Nemám rád, keď sú žiaci nepripravení. To vie dosť nahnevať, keď sa niečo dohodne a nedodrží sa
to. Nechcem byť zlý a dávam ešte možnosti. Ale za chvíľu sa pohár trpezlivosti preleje. Mám rád prácu
s hudbou, preto hudobná, samozrejme. Mám radosť, keď sa s niektorými žiakmi dá pracovať, keď sú
aktívni, keď je tam tá odozva a dobrý kolektív.

2. Chceli by ste učiť aj niečo iné, príp. na inej škole?
Bavil ma celkom dejepis, ale inak asi nič. Hudobná ma najviac oslovila. Tu mi je dobre.

3, Aké dejepisné obdobie sa vám najviac páčilo/nepáčilo, keďže ste spomínali, že vás bavil
dejepis?
Nemal som rád Veľkú francúzsku revolúciu, lebo to bol dátum na dátume. Ale páčil sa mi stredovek,
križiacke výpravy. Mám rád lode, tak asi skôr také bitky, ako bola pri Waterloo.

4. Aké iné zamestnanie by ste zvolili, keby ste neboli učiteľom ani hudobníkom?
Baví ma varenie, ale asi by som nechcel robiť kuchára, lebo ... stále zavretý v kuchyni od rána do večera.
Úradník isto nie, žiadne papiere. Hlbšie som sa nad tým nezamýšľal. Čo iné by som mohol robiť? Hmmm
neviem.... Kuriéra (smiech).

5. Čo najradšej varíte?
No, hlavný chod. (smiech) Hocičo, čo mi príde pod ruku.

6. Máte radi nejakú špecifickú kuchyňu?
Teraz ma zaujíma India, mám aj objednanú školu varenia. Baví ma vzdelávať sa v tomto smere.

7. Keďže sa každý deň stretávate s veľkým množstvom žien/dievčat na škole, aká je typická
ženská vlastnosť, ktorú neznášate a ktorú si naopak najviac ceníte?
Nemám rád, keď sú dievčatá drzé, všeobecne, k ich pohlaviu mi to nepasuje. Fajčiť som vás, chvalabohu,
ešte ani jednu nevidel, to by sa mi nepáčilo. Mám rád, keď sú dievčatá milé, dá sa s nimi normálne
porozprávať. V rámci vizuálu, keď sa vie normálne obliecť, hlavne v rámci tejto školy. Ja tie dotrhané rifle
tiež nejako nemusím a ... aby nemali túto školu „na saláme“, predsa len je to škola s históriou. (pozn.
redakcie: Dievčatá obliekajte sa normálne hlavne cez zimu, pánovi učiteľovi je zima aj za vás.)

8. Tvoríte vlastnú hudbu?
Snažím sa o to, ale idem pomalými krokmi. Chcel by som ďalej pokračovať v štúdiu kompozície hudby.
Keďže učím toľko huslistiek, rád by som obnovil orchester, ktorý tu kedysi pracoval.

9. Chceli by ste mať vlastné nahrávacie štúdio alebo svoju kapelu?
Štúdio asi nie, technicky je to veľmi náročné, no v kapele by som bol veľmi rád. Ako som už uviedol,
chcem obnoviť komorný orchester a zviditeľňovať školu nielen prostredníctvom vedomostí, športu
a zboru, ale aj pomocou inštrumentálnej hudby.

10. Aký žáner hudby máte najradšej?
To je veľmi ťažké, teraz sa dosť orientujem na filmovú hudbu hollywoodskych filmov. Väčšina ľudí si na
YouTube pustí pesničky a popritom sa venuje inej práci. Ja si vyhľadávam také skladby, kde je rozpísaný
každý nástroj a študujem partitúru.
Taktiež rozmýšľam, ako pretvoriť ľudovú pieseň do takej, ako tvorili, napr. Svetozár Stračina, Tibor
Andrašovan alebo Pavol Tonkovič, ktorí robili hudbu do filmov, ako napr. Pacho, hybský zbojník a pod.,
využívali ľudové prvky. Trošku zveľadiť ľudovú pieseň aj iným spôsobom.

11. Keby ste do konca života museli počúvať iba jednu skladbu alebo pieseň, ktorá by to bola ?
Pravdepodobne by to bolo niečo z ľudovej tvorby, ale neviem čo konkrétne, teraz mi nič nenapadne, ale
je množstvo pekných piesní. Z filmovej hudby ma oslovil skladateľ John Williams (Star Wars, Indiana Jones,
E.T.).

12. Je nejaký hudobný nástroj, na ktorý by ste sa chceli naučiť hrať ?
Husle, klavír, gitara (smiech). Klavír, samozrejme, na vyššej úrovni. Organ je nástroj, ktorý rád počúvam
a v poslednej dobe sa oň veľmi zaujímam.

13. Páči sa vám nejaký špecifický hudobný nástroj, ktorý na Slovensku nie je a chceli by ste
skúsiť na ňom hrať?
Na Slovensku bol, ale už sa nevyužíva, hlavne v starej hudbe ninera [ňiňera]. Je strunový hudobný
nástroj, ktorého struny sa rozoznievajú pomocou trenia dreveného kolieska, či didgeridoo[didžeridu], čo je
trúba dlhá až 1-2 m. Používal sa v afrických kmeňoch a v Austrálii. Zaujímavá je aj koncertina, malá
harmonička, ktorá vyzerá ako šesťuholník alebo osemuholník.

14. Aká je vaša obľúbená ľudová pieseň?
Pochádzam z hornej Nitry, tak, samozrejme, sa mi páčia piesne z môjho regiónu. Konkrétne regrútska
pieseň, ktorú spieval otec „Kamaráti vy“ . Veľmi rád mám upravenú ľudovú skladbu od Štefana Molotu –
„Vrchárska krútená“.

15. Hráte v nejakom súbore?
Hrám vo folklórnej skupine Lubená. Hrám aj v Univerzitnom folklórnom súbore Mladosť v Banskej
Bystrici.

16. Aké je vaše obľúbené nárečové slovo, ktoré aj používate?
Tak napríklad nepoviem, „to je moje “, ale „to sa moje “ alebo miesto oficiálneho názvu „šálka” poviem
„šialka” (pozn. redakcie: Pán učiteľ pozdravuje pani učiteľku Sudorovú )

17. Čo najradšej robíte vo voľnom čase ?
Počúvam hudbu, varím a oddychujem.

18. Aký je váš spôsob relaxu?
Natiahnuť sa, pustiť si dobrú hudbu a najlepšie, keď je aj zaujímavá kniha. Sedieť vonku pod stromom
s knihou v ruke, alebo len tak. Rád chodím na výlety, spoznávam krajinu, posledné dva roky ma naučili
spoznávať aj naše krásne Slovensko.

19. Čo sa vám na Slovensku páči?
Rád navštevujem hrady a zámky.

20. Aký je váš obľúbený hrad/zámok?
Keďže som býval pri Prievidzi, tak pre mňa bol a je top Bojnicky zámok, ktorý bol od nás vzdialený 10 km.

21. Kam by ste chceli vycestovať, máte nejaký cestovateľský sen?
Chcel by som ísť na Island a vidieť polárnu žiaru.

22. Kde všade vo svete ste boli?
Samozrejme, v Maďarsku, Poľsku, Česku, Rakúsku, Francúzsku, Nemecku, v Londýne na letisku, v
Hongkongu na letisku, navštívil som aj Filipíny, Austráliu, Grécko, Taliansko, Srbsko, Rumunsko. Všetko
prevažne vďaka súboru.

23. Máte nejakú obľúbenú krajinu/kultúru?
Austrália má inú kultúru a celkovo, ale chcel by som ísť do Talianska, do Ríma, vidieť Vatikán, zaujíma ma
jeho architektúra.

24. Keby ste sa ráno zobudili ako žena, čo by ste spravili ako prvé?
Otvoril by som oči, asi by som šiel na potrebu ako každý normálny človek. Fungoval by som tak, ako
zvyčajne, len asi viac žensky.

25. Máte nejaké motto, myšlienku pre žiačky?
Učiť sa, učiť sa a učiť sa, pretože nie je to nadarmo. „Čo sa v mladosti naučíš, v starobe ako by si našiel.”
Teraz hovorím ako starý človek, ale je to pravda, pretože niekedy si vyčítam, prečo som sa neučil viac.

26. RADA DO ŽIVOTA:
Uč sa! To, čo ťa učia v škole, je len základ, ale to, čo ťa najviac baví, tak študuj, čítaj, informuj sa o tom,
keď sa tomu chceš venovať.
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