
 
 
 OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE DECHŮ A BICÍCH  
24.února se v Porotním sále  konala soutěž žáků základních uměleckých škol ve hře na dechové a bicí nástroje pořádaná 
Ministerstvem školství. Soutěžilo 56 muzikantů od šesti do 19 let ze ZUŠ Hořice, Melodie Hořice, Jičín a Nová Paka. Tradičně 
nejpočetnější skupinou byli hráči na zobcovou flétnu ve věku 9-10let  a (překvapivě) příčnou flétnu od 17 let výše. V repertoáru byly 
skladby klasických autorů i soudobá hudba. Největší počet bodů získal Libor Suchý ze ZUŠ Hořice ve hře na klarinet a Darina Stránská na zobcovou 
flétnu. Soutěž probíhala v klidné a pohodové atmosféře, na čemž se podílel celý pedagogický sbor naší školy i soutěžní porota.  
Z naší školy do krajského kola postoupili: 
bicí nástroje: Vágenknecht Jiří, Havelka Jan, Matějka Jan (p.uč.Havelka), Kracík Josef (p.uč.Komárek); zobcová flétna: Rýdl Jan, Stránská 
Darina (pí.uč.Kracík), Bucková Karolína,  Kubíčková Barbora (pí.uč.Hučíková); příčná flétna: Nechanická Kateřina, Pokorná Marie 
(pí.uč.Hučíková); trubka:  Babák Štěpán(p.uč.Matějka); klarinet:  Stránská Darina (p.uč.Komárek); pozoun: Karásek Jan, Stříbrný Vojtěch 
(p.uč.Matějka); lesní roh: Hučíková Alena, Knapová Michaela, Trýzubská Tereza, Plíšková Klára (pí.řed.Komárková); saxofon: Kerner Jiří 

(p.Komárek). Každý soutěžící dostal diplom a cenu. Za mimořádné výkony dostali ocenění také všichni korepetitoři, zejména pan učitel Komárek za 
klavírní doprovod - na něj se totiž vždycky všichni pedagogové těšíme. 
VELKÁ GRATULACE VŠEM POSTUPUJÍCÍM a držíme vám palce, abyste dotáhli svoje soutěžní skladby (pokud možno) k dokonalosti - my 
víme, že hrát přednesy tak dlouho a udržet je na požadované úrovni je velmi, velmi náročné pro vás i nás-učitele. Za všechny kantory děkuji našim 
korepetitorům (korepetitor=hudebník studující se sólisty jejich hudební skladby) za podporu a trpělivý přístup.Protože při vašem vystoupení na 
jevišti jsou tam s vámi už jenom oni a strašně na nich záleží, aby skladba měla správné tempo, drží s vámi  rytmus, připomenou a pomůžou vám 
svým výkonem dělat dynamiku a agogiku (změny tempa během skladby)  a občas se stane, že jenom jejich doprovod  vás dostrká ☺ ke 
konci skladby (ale taky vám váš výkon můžou pěkně nabourat, protože jsme všichni jenom lidi a to se prostě někdy stane…) 
      Krajské kolo ve hře na bicí a žesťové dechové nástroje se koná od rána v úterý 17.3. a na dřevěné dechové nástroje do večera 
ve středu 18.3. v naší škole. Vy ostatní – přijďte nás podpořit!                                                                                             Ivana Hučíková 
 
 Ve smyčcovém a kytarovém oddělení je relativní klid. To znamená, že pracujeme, ale máme čas se pěkně všechno nové naučit. O tom si 
mohou nechat zdát v dechovém, pěveckém a tanečním oddělení.Probíhá soutěž základních uměleckých škol v těchto oborech. V minulých týdnech 
soutěžili v okresních kolech a těm, kteří postoupili do kol krajských srdečně gratulujeme a přejeme                        další úspěchy. 
 Chci vás pozvat  5.3.2009  na koncert žáků naší školy, který se bude konat v Porotním sále od 16.30 hod. Apeluji na vás, jak na žáky tak 
rodiče, přijďte podpořit účinkující děti. Čím větší publikum, tím lepší atmosféra a tím lépe se hraje. Uslyšíte krásné výkony. 
 Další akce – Rodinný koncert – 26. 3. 2009  od  18. 00 hodin. Na něm budou účinkovat jak sourozenci, tak rodinné týmy. Srdečně vás 
všechny zveme a udělejte si čas.                                                                                                                                                               Vrbová Miloslava   

 
SOUSTŘEDĚNÍ KYTAROVÝCH ORCHESTR Ů 
Jednoho zimního večera jsem se kytaristů v kytarovém orchestru zeptala, zda  by měli zájem zajet si v květnu na přehlídku českých 
kytarových  orchestrů Guitarreando v Hradci Králové. No, že budou chtít jsem tedy nečekala, tak jsem se snažila je vyděsit tím, že by jeli 
hrát – nejen poslouchat. Nedali se zviklat…takže abychom si tam pak neuřízli ostudu, jedeme na soustředění (navíc příští školní rok je 
soutěž souborů). Po poradě s mojí kolegyní Hanou  Botkovou z toho vyšlo: Oba kytarové orchestry (přípravný i KOR) naší školy se se 
všemi svými člen-kytaristy zúčastní soustředění. Odjezd je 29.dubna do penzionu Lesní zátiší www.lesnizatisi.unas.cz, , kde se budeme 
soustřeďovat – zkoušky budou dělené i společné. Návrat 1. května kolem poledne. Cena je 400,- za ubytování a jídlo 5x denně. Dopravu 

autobusem nám zaplatí SRPŠ – děkujeme. Vaří se tam dobře a jídla je dost. Na zkušenosti se můžete případně zeptat členů Komorního orchestru 
(který vede paní ředitelka), protože se tam soustřeďovali před Vánocemi. Zároveň chceme pozvat vedoucí a členy dalších souborů ve škole, zda by 
měli zájem jet s námi.     Ivana Hučíková 
                                                                                                                               
 APRI'LOVY'   KONCERT - 1.dubna od 17.00, Porotní sál 
Vážně nevážně převážně závažně. Máte-li  bublifuk, červený nos, velké uši  vemte je sssssebou…..?!...no, zas 
taková  psina to nebude…. . Máte-li skladbu či píseň vážně komickou nebo naopak úplně smutnou, a chcete se 
předvést – dejte to vědět ve třídě číslo 205. 
Zprávy ze sobotecké pobočky. 
 Několikrát jsem psala o tom, že letos naše pobočka slaví dvacet let od svého vzniku. Na březen připravujeme koncert k tomuto výročí. 
Uskuteční se 14.3.2009 v 15.00 v Sále Spořitelny v Sobotce. Všechny srdečně zvu k nám do Sobotky. 
 Nedávno jsem listovala soboteckou kronikou. V roce 1988 a 1989 ji psala paní Pulpánová a ke vzniku hudební školy v Sobotce píše, 
cituji: „V budově školní dílny, v místnosti, kde byla jedna třída družiny mládeže byla umístěna pobočka Lidové školy umění v Jičíně. Vyučují tam 
hře na hudební nástroje - kontrabas, kytaru a zobcovou flétnu - učitelé hudby, manželé Hučíkovi. Pan Hučík vyučuje také šest hodin týdně zpěv na 
základní škole. Manželé Hučíkovi připravili s dětmi také vánoční koncert na 20.12., a to pásmo národních a vánočních písní."  A ještě rok 1989:,, 
„Manželé Hučíkovi si dobře vedou ve výuce dětí na harmoniku, zobcovou flétnu a kytaru ve zdejší pobočce Lidové školy umění Jičín. Také děti 
tančí dobové tance a zpívají. Děti vystoupily na koncertu v agitačním středisku 27.4. a 13.12. Koncerty byly velice pěkné. Manželé Hučíkovi 
spolupracují s Městským kulturním střediskem při vystoupení Recitačního studia Šrámkova domu. "                                                  Petra Matoušková 
 
Oddělení EKN. 
 Únor utekl jako voda z tajícího sněhu a přiblížilo se jaro. Co nového nás čeká v březnu? - 5. března koncert v Porotním sále, krajské kolo 
ve hře na dřevěné a dechové nástroje 17. a 18. března, kam určitě všichni, i ti co nemají zrovna  ten den hodinu, půjdeme fandit soutěžícím z naší 
školy – a je jich dost, protože naše škola má výborné muzikanty, Rodinný koncert 26. března.... 
 Máme tu pro vás zajímavou nabídku – takový malý seriál. Pan uč.Pavel Krčmárik připravil pro ZUŠkovinky informace o EKN  - 
elektronických klávesových  nástrojích. Každý měsíc vám jeden z nich představí, seznámí vás s jeho vybavením, možnostmi a doplňky, které si k 
němu můžete pořídit a s cenou jednotlivých modelů. Tyto informace jsou nejen pro vás a vaše rodiče, ale také pro vaše kamarády a spolužáky, kteří 
by chtěli hrát na keyboard a vybírají si vhodný nástroj. Sledujte nabídku a doplňujte si informace o nástroji, na který hrajete. Ve 21. století se umění 
spojuje s technikou, počítač, který dnes používáte na hry a zábavu, se stává partnerem člověku, aby mohl své pocity, myšlenky a sny vyjádřit 
jazykem srozumitelným pro všechny. Přeji vám krásné chvíle u technických vymožeností naší doby.                                                       Marie Stříbrná  
 
Máme tu 2.díl našeho seriálu o klávesách. Dnes se podíváme na Yamahu DGX 230. Tento nástroj stejně jako Yamaha PSR-E413 z minulého dílu 
zvládá základní funkce potřebné pro vyučování hry na keyboard. Rozdíl je hlavně v klaviatuře a počtu kláves, protože Yamaha DGX 230 má 76 
kláves a trochu lepší klaviaturu než levné nástroje se 61 klávesami. Pokud hledáte nástroj více podobný klavíru, můžete uvažovat o tomto, ale 



PŘEJEME VŠE 
NEJLEPŠÍ! 

rozhodně více kláves není nutnost a klavír to stejně nenahradí. USB pro komunikaci s počítačem potěší, ale to mají dnes skoro všechny nové modely. 
Opět si dejte pozor, jestli je v balení i adaptér a kupte i sustain pedál.                                                                                                      Pavel  Krčmárik 
Specifikace:  
76 kláves  
rychlostní citlivost  
split / layer klaviatury transpozice  
AWM tónový generátor ,polyfonie: 32 hlasů   
116 panelových zvuků ,361 XG Lite zvuků ,5 Sweet + 3 Cool zvuky  
12 bicích / SFX sad  
160 stylů  
kompatibilita s XG Lite a GM standardy  
sekvencer: 6 stop  
efekty ,displej, sluchátkový výstup, vstup pro sustain pedál 
 USB  
integrovaný ozvučovací systém  
napájení z napájecího zdroje nebo bateriemi 
 
Zprávy z výtvarného oboru 

V měsíci březnu nás kromě příchodu jara čeká účast ve výtvarné soutěži „Vesmír“. Touto tématikou a především tématikou UFO 
jsme se zabývali již v lednu a po celý únor. Ujasňovali jsme si představu o tom, jak by asi mohl Ufon vypadat, čím by se případně 
živil, jaká zvířata by choval. Nejmladší děti se ho dokonce pokusili „obléknout“. Mezi dětmi staršími vzniklo několik velice 
vyspělých prací, které mají zřejmě velkou šanci v soutěži obstát. Brzy tedy uvidíme…  

S letošními absolventy se nyní vrháme do realizace závěrečné práce. Jejím prozatímním názvem, v jehož rámci se 
zároveň snažíme objevovat vztahy mezi uměleckými obory, je „Hudba a tanec ve výtvarném umění“. Se zájemci o studijní kresbu 

a malbu jsme se zaměřili na tvorbu portrétu. Dvěma z nich (Ondrovi Plachému a Romče Buchnarové) bych zde rád pogratuloval. Minulý měsíc totiž 
úspěšně složili talentovou zkoušku a byli přijati na střední uměleckou školu. Nejen jim, ale i ostatním žákům a žáčkům přeji mnoho dalších sil a 
nápadů. Ať Vám to druhé, snad už prosluněnější pololetí uteče co nejrychleji…                                                                  za výtvarný obor, Miloš Šolc 
 
Zprávy z tanečního oddělení 

Začátek měsíce února byl pro nás, tanečnice, velmi náročný. 3.2.2009 jsme se zúčastnily okresního kola soutěže TO ZUŠ. Nebylo to jen 
takové „obyčejné“ okresní kolo, ale soutěžily jsme společně se školami z trutnovského okresu a organizátory tohoto klání se stala naše 

ZUŠ. Celkem se této akce zúčastnilo přes 200 soutěžících z pěti ZUŠ a to z Jičína, Nové Paky, Trutnova, Hostinného a Dvora Králové. 
Už od rána probíhaly v Masarykově divadle v Jičíně prostorové zkoušky a vlastní soutěž byla zahájena ve 12,30 p. ředitelkou 
J.Komárkovou a prezidentkou AZUŠ p.J.Kudrlovou .Moderátorem byl p.uč.P.Krčmárik, který svým příjemným vystupováním a 

vtipným doprovodným slovem přispěl k uvolněné a bezvadné atmosféře celého odpoledne. Všichni soutěžící předvedli velmi dobré výkony 
i přestože jich  velká část v této době zápasila s nepříjemnou chřipkou a v některých choreografiích část tanečnic chyběla. Tato nepříjemná 

věc postihla nejvíce právě nás. Ale všechny dívky byly úžasné a opravdu tuto nepříjemnou situaci zvládly na jedničku! Opravdu není 
jednoduché zatančit tanec určený pro 9 dívek nakonec v počtu pěti a jít na jeviště po jedné jediné zkoušce, která trvala 8 minut a během níž byl 
upraven a změněn prostor tak, aby vše vypadalo, že se vůbec nic neděje a že to právě tak má být.  Soutěžní výkony hodnotila porota složená ze 3 
členů – p.Jiroušové, p.Kovaříkové a p.Polzerové.  Do krajského kola, které se koná 20.března 2009 v Jaroměři postoupilo celkem 8 choreografií. 
Naši školu budou reprezentovat dvě a to : „Jízda MHD“ a  „Podvečer v kavárně“. 
 Celá tato akce se konala ve spolupráci s pracovníky KZMJ a chtěla bych touto cestou poděkovat p.řediteli P.Nožičkovi a všem dalším 
bezvadným lidem z divadla za vstřícnost, ochotu a pomoc při organizaci soutěže. Nemalý dík patří samozřejmě i všem mým kolegům, kteří měli 
v divadle celý den „službu“ a starali se o hladký průběh tohoto dne. Ještě bych chtěla poděkovat i všem svým tanečnicím. Byly jste vynikající. 
Z toho, že jste zrovna vy nepostoupily si nic nedělejte. Reprezentovaly jste nás opravdu dobře a pamatujte si, že tančíme pro radost a proto, že nás 
tanec baví a  že  nám  je spolu moc dobře. Už teď se těšíme na soustředění 24.4-26.4 2009 na Nebáku.  6.2.2009 naše nejstarší dívky předvedly 
„Pomádu“ na Městském plese v Jičíně.. Zatančily hned po jeho zahájení a celý sál skandovaně tleskal. Byl to moc hezký večer. Další týden nás 
čekaly zasloužené jarní prázdniny.                                                                                                                                                             Eva Černochová 
 
Hlásání o zpívání: 
 Druhé pololetí školního roku jsme začali v soutěžním duchu. Nejprve se uskutečnilo školní kolo a to v rámci pololetních přehrávek. 
Do okresního kola, které tentokrát proběhlo v Hořicích a to 3.února 2009 postoupili: 
I.kategorie: Stránská Darina/Svobodová Z./, Šatrová Valentýna /Včeláková Jana/ 
II.kategorie: Nechanická Kateřina/Včeláková Jana/, Pitthardová Veronika a Simona Tlustá/Svobodová Z./ 
IV.kategorie: Žemlička Radomír/Včeláková J./,Veisová Anna/Svobodová Z,/ 
V.kategorie: Nosková Lenka/Včeláková J./ 
Komorní zpěv - trio: Jirsová Daniela, Klapková Aneta, Tůmová Ivana/Svobodová Z./ 
Myslíme si, že v okresním kole všichni naši soutěžící zpěváci obstáli velmi dobře a že odvedli kus poctivé práce s maximálním nasazením. Udělali 
nám a věřím, že i sobě velikou radost!!! Každý přivezl pěkné ocenění. Samá 1.a 2.místa, jedno 3. Do krajského kola, které se koná 4.března 2009 v 
Hradci Králové postoupili: Simona Tlustá a pěvecké trio. Přejme jim po našem: Zlomte vaz!!!"                                        Svobodová Z.,Včeláková J. 
 
KDO SE V BŘEZNU NARODIL?  

�   2.3.1988 p.uč.Jana Kracík 
� 17.3.1968  p.uč.Katarína Kalvodová 
� 21.3.1948 bývalá paní ředitelka Břetislava Matějková  
� 25.3.1961 p.uč.Eva Černochová 

 
CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU? 

� 4.3.  krajské kolo ve zpěvu v ZUŠ Hradec Králové- Habrmanova  
� 5.3. 16,30 koncert žáků ZUŠ v Porotním sále 
� 14.3.  15:00 koncert žáků a učitelů v sále spořitelny v Sobotce k 20.výročí zahájení výuky ZUŠ v Sobotce 
� 17.3. 8-17 krajské kolo soutěže dechových žesťových a bicích nástrojů – v Porotním sále a v Obřadní síni jičínského zámku 
� 18.3. 8-17 krajské kolo soutěže dechových dřevěných nástrojů v Porotním sále a v Obřadní síni 
� 20.3.  krajské kolo soutěže v tanečním oboru   

� 26.3. 18:00 Rodinný koncert – Porotní sál (koncert žáků ZUŠ a jejich sourozenců či rodičů) 


