
 
Uplynulý měsíc se stal pro naši ZUŠku doslova historicky nejúspěšnějším. Poprvé v sedmdesátileté historii naší školy jsme slavili mnoho soutěžních 
úspěchů na těch nejvyšších příčkách! 

� Alena Hučíková (vyučující Bc.J.Komárková) se účastnila Mezinárodní soutěže žesťových nástrojů v Brně a ve hře na lesní roh získala 
v kategorii JUNIOR A (soutěžící ve věku 8-13 let) z 18 soutěžích čestné uznání (umístila se na 9.místě), což je pro teprve devítiletou 
Alenu velký úspěch (v okresním i krajském kole v letošní soutěži MŠMT ve hře na lesní roh získala 1.místa). 

� Darina Stránská (vyučující J.Kracík) získala v národním kole soutěže MŠMT ve Vysokém Mýtě ve hře na zobcovou flétnu ve 3.kategorii 
1.místo (z osmi soutěžích) 

� Pěvecké trio ve složení Daniela Jirsová, Ivana Tůmová, Aneta Klapková (vyučující Z.Svobodová) získalo v národním kole soutěže 
MŠMT v Turnově také 1.místo (ze 13 soutěžících), děvčata se stala absolutními vítězkami, tudíž ještě zpívala na koncertě vítězů! 

� taneční obor (vyučující E.Černochová) na soutěži Destiny´s Jam Jičín, získal dvě 1.místa a dvě 3.místa v konkurenci 140 soutěžících 
Všem blahopřejeme k tak úžasným výsledkům a zároveň děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy!! Velké poděkování také patří všem 
korepetitorům, kteří našim soutěžícím v jejich soutěžních výkonech byli velkou oporou – Jaroslavě Komárkové, Kataríně Kalvodové, Daniele 
Štolfové a Pavlu Krčmárikovi! 
 
Hlásání o zpívání!!! 
Jak jsme dopadli na soutěži Novopacký slavíček? 14.ročník soutěže se uskutečnil ve středu 15.dubna 2009 v budově Gymnázia 
a SPgš v Nové Pace. Soutěž probíhala na třech místech. Mladší žáci a komorní zpěv ve třídách a vyšší kategorie sólového 
zpěvu v aule, kde proběhlo také slavnostní zahájení. Této soutěže se účastní stále více soutěžících, což je velmi potěšující, ale 
pro organizátory o to obtížnější. I přesto vše probíhalo v pohodě a příjemné atmosféře. Soutěžící se vzájemně podporovali a 
fandili si a tak to má být!!! My jsme si  vytvořili zázemí v místní  výtvarné třídě, kde zároveň probíhala dílna pro účinkující, 
což považuji za  výborný nápad. No, zkrátka, cítili jsme se tam dobře, a proto se nám i hezky zpívalo a tomu odpovídají i 

výsledky. Soutěže se zúčastnili: Nechanická Kateřina, Nosková Lenka, Stříbrný Vojtěch, Šatrová 
Valentýna a Žemlička Radomír (vyučující Jana Včeláková). Dále Pitthardová Veronika, Stránská 
Darina, Tlustá Simona,Veisová Anna a komorní trio ve složení - Jirsová Daniela, Klapková 
Aneta,Tůmová Ivana (vyučující Zdenka Svobodová). 
Na třetím místě se umístily Stránská Darina, Šatrová Valentýna a komorní trio, na druhém místě 
se umístila - Nosková Lenka a první místo  získala Tlustá Simona a Pitthardová Veronika. (Samozřejmě ve svých 
kategoriích.) 
Zvláštní ocenění poroty získaly také naše dvě korepetitorky, paní učitelky Monika Chmelařová a Katarína Kalvodová za 
bravurně zvládnuté a citlivé doprovody, které podtrhovaly výkony soutěžících.  
Chci poděkovat všem, kteří se zúčastnili za výbornou reprezentaci naší školy. Všichni zpívali krásně a vyhrát mohou zase 
příště jiní. Jen tak dále!!! Máme z vás velikou radost!!!  

P.S. Ještě jsem zapomněla zmínit, že ve čtvrtek 23.dubna 2009 se uskutečnil na hradě Pecka koncert vítězů, kde naši žáci opět zazpívali na výbornou 
a vše bylo umocněno krásným prostředím hradu a opět příjemnou atmosférou. Máme další krásné zážitky!!! Ať nám to zpívá!!!  

Svobodová Zdenka 
O historickém úspěchu pěveckého oddělení. 
Letošní rok je opravdu úrodný! Za celou historii jičínské „hudebky“ tady ještě nebylo první místo v ústředním kole soutěže vyhlašované 
Ministerstvem školství a mládeže a letos dokonce vítězství dvě! O skvělém výkonu Dariny Stránské se dočtete v jiném článku, ovšem o vítězném 
pěveckém triu jsem se rozhodla napsat já – jejich „dvorní“ korepetitorka :-) 
Projít všemi koly, sportovní terminologií řečeno „načasovat formu“ na každé klání (škola, okres, kraj, republika), neměnit přitom repertoár a nakonec 
zvítězit, to už svědčí o opravdovém umění a skvělé mnohaleté přípravě.  Aneta Klapková a Ivana Tůmová (studentky sólového zpěvu u 
p.uč.Svobodové) a Daniela Jirsová (studentka sólového zpěvu  u p.uč.Včelákové), pod vedením paní učitelky Zdeňky Svobodové už prošly 
spoustou vystoupení, absolvovaly bezpočet zkoušek, přehrávek a koncertů a vítězství na jedné z nejprestižnějších soutěží základních uměleckých 
škol jejich práci skvostně korunuje! Odborná porota je náročným a nesmlouvavým hodnotitelem, konkurence je nesmírná a často také obdivuhodná. 
Proč to všechno ale píšu? Protože vím, jak jsou všechny holky (včetně paní učitelky) skromné a rozhodně by se nepochválily tolik, kolik si zaslouží ! 
Děvčata, jste úžasná, skvělá, famózní!!! Jménem školy i jménem svým děkuji Vám, paní učitelce Svobodové a v neposlední řadě i Vašim rodičům a 
ještě jednou GRATULUJI  !! Děkuji také za možnost doprovázet Vás a být prostě „u toho“. Jste skvělé a naše ZUŠka se Vámi oprávněně chlubí ! :-) 
S přáním dalších úspěchů, radosti z muziky a pohody                                                                                                                       Katarína Kalvodová  
 
Zprávy z tanečního oddělení 
V pátek 24. 4. v 9 hodin ráno jsme odjeli na víkendové soustředění na Nebákov. Ihned po příjezdu jsme se ubytovali, připravili sál a začali zkoušet – 
nejprve s nejmladšími dětmi, později s těmi staršími. Po dobrém obědě náš trénink pokračoval až do 20,00. Po večeři jsme si dopřáli večer plný 
soutěží („Miss Nebákov“ a „O nejhezčí pohádkovou postavu“) o nejrůznější ceny; zúčastnili jsme se úplně všichni a užili jsme si spoustu legrace. 
Sobota byla nejnáročnějším dnem pro všechny, jak pro tanečnice, které měly rozepsané zkoušky na sále tak, aby všechny prošly pod dohledem 
p.uč.Černochové opravdu náročným tréninkem, tak pro p.uč.V.Čejkovou a p.uč.P.Krčmárika, kteří se střídali jako korepetitoři a starali se o vše 
potřebné (vycházka s nejmladšími dětmi, plážový volejbal s těmi staršími v době, kdy právě nezkoušeli apod.). Hlavní náplní dne byla příprava 
choreografií na soutěž Destiny’s Jam. Večer jsme byli všichni opravdu unaveni, ale ještě jsme zvládli vědomostní soutěže (i pro učitele) a netrpělivě 
očekávaný táborák s opékáním špekáčků a párků. Neděli jsme opět strávili poctivým zkoušením tanečních čísel. Po obědě jsme tradičně 
zorganizovali sami pro sebe malé vystoupení pod názvem „Ukaž co umíš“, kde se předvedly všechny tanečnice se svými choreografiemi. Z Nebáku 
jsme odjížděli ve 14,30 utancovaní, unavení, ale spokojeni, že jsme vše zvládli na jedničku!                                                                Eva Černochová 
 
Celostátní soutěž ve Vysokém Mýtě 

V pátek 17.4. jsem strávila krásný den s milou rodinou Stránských  a Pavlem Krčmárikem  ve Vysokém Mýtě, 
kde jsme byli na soutěži. Protože cesta do celostátního kola nebyla lehká, o to větší jsme měli radost, když 
Darinka vybojovala   první místo a obstála ve velké konkurenci. Úroveň ,,zobcovkářů“ byla ve vyšších 
kategoriích téměř na profesionální úrovni a to mě a snad i Darinku motivovalo do další společné práce, na 
kterou se těším a doufám, že bude stále tak příjemná. Chtěla bych poděkovat rodičům za  jejich péči a podporu, 
Pavlu Krčmárikovi  za korepetici, ale také Daniele Štolfové, mé „dvorní“ korepetitorce, která se nemohla 
soutěže kvůli úrazu účastnit, ale s společně s Darinkou udělala velký kus práce při nastudování soutěžního 
repertoáru. Darince přeji mnoho nových inspirací a radost z hudby.  

                                                                Jana Kracík 



KOR v Lesním zátiší 
28.dubna v brzké ranní osmé hodině jsme vyrazili busem od kina směr Mostek – Lesní zátiší. V Nové Pace nastal první problém-zácpa(dopravní) 
skrze výstavbu kruhového objezdu. Dorazili jsme vesele a šťastně, ubytovali, vybalili se a začali po jednotlivých hlasech zkoušet. Po hodině začalo 
některým účastníkům připadat zvláštní, že ještě hrajeme. Po další půlhodině jim to připadalo skutečně divné. Ještě podivnější jim přišlo, že budeme 
pokračovat ve zkoušení i po obědě. Protože šok účastníků zájezdu se nejlépe léčí zmrzlinou, odešli jsme se léčit do vesničko-městečka Mostek. 
Zmrzlina, chůze, sluníčko a okolní příroda působila blahodárně a po návratu jsme – posílení jablkem, mohli skutečně pokračovat v nácviku. Po 
večeři jsme už nehráli z důvodu totálního uhrání se. Ve středu jsme začali nacvičovat hned po snídani, abychom, nedej Bože, nepromeškali ani 
jedinou příležitost ke zlepšení. Do svačiny jsme však dosáhli povzbuzujících výsledků, tudíž všichni obdrželi hmotnou pochvalu v podobně 1 malého 
ovocného vitamínového bonbonku. Po svačině (Siesta vám zlepší náladu) jsme udělali velkou hromadnou zkoušku, na které byli všichni. Do oběda 
jsme se tedy dřeli hromadně. Ovšem – po dobu jsme se kochali dosaženými výsledky. Po obědě jsme opět ze zdravotních důvodů – chůze prokrvuje 
mozek a osezené zadní části hráčů (a mě už tedy také bolely ruce z dirigovaní). Vrátili jsme se před svačinou a s obnovenou energií jsme se bujaře (já 
už jsem tedy začínala být fakt unavená...) vrhli do hraní. Mezitím Jessica vymyslela, že bychom si mohli zahrát na koncertě v Mostku. Jak řekli, tak 
udělali …dojednali jsme si na čtvrtek vystoupení pro Základní školu Mostek. Po večeři jsme se těšili na hokej s Finskem a společensky se bavili. 
Hokej jsme prohráli 4:3, a protože jsme byli fakt unavení, šli jsme poměrně brzy (zlobiví ve 20.30, malí ve 21 a velký po hokeji)  spát („pančelko 
proč musím jít spát tak brzo?“...“protože jsem to řekla…“). Ráno raníčko jsme vyjuchali v 7.00 a po snídani jsme volným krokem vyrazili do místní 
základky dělat umění. Paní učitelku Botkovou a tašky s nářadím-pult, stoličky, nám tam i zpátky laskavě odvezl p.hoteliér. Předvedli jsme, co jsme 
nacvičili a ověřili, co všechno jsme přitom zapomněli – dynamiku, všechna těžká místa se taky nevyvedla – tak to se ještě musí dodělat než pojedeme 
23.5. do Hradce Králové na celostátní soutěž. Ale většinu věcí jsme předvedli úspěšně a s přehledem! Po návratu do Zátiší obdrželi účastníci 
zájezdu dotazník, jehož vyplňováním strávili zbytek času do oběda, pak přijel autobus, my jsme do sebe naházeli pečené kuře s rýží, čapli jsme tašky, 
kytary a nářadí a JUPÍ!! Jedeme domů! Protože i když to bylo hodně fajn, prakticky skoro perfektní (jak vypověděli účastníci v anonymních 
dotaznících), doma je doma – moje postýlka, moje koupelnička a záchůdek, moje maminka nejlepší ze všech…a vůbec. 
DĚKUJI 
1)SVÝM KOLEGŮM - HANCE BOTKOVÉ A ONDROVI KOLÁČNÉMU,  
2)VŠEM MUZIKANTŮM ZA PRÁCI, KTEROU JSME SPOLU UDĚLALI 
3)STARŠÍM ÚČASTNÍKŮM ZA SUPR CHOVÁNÍ A ŽE SE NA VÁS MŮŽU 
SPOLEHNOUT (protože některé mladší toho mají ještě hódně co dohánět – zejména 
v chování!!!) 
4)RODINNÉ FIRMĚ LESNÍ ZÁTIŠÍ ZA DOMÁCÍ KUCHYNI A STAROSTLIVOST. 
5)SRPŠ A VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ NÁS PODPOŘILI FINANČNĚ                                                                                                  
Ivana Hučíková 
„Brý den, tak já teda píšu pár vět ohledně toho soustředění :) Soustředění se mi celkově 
líbilo, už jen proto, že to bylo místo školy :D Samozřejmě až na ty nedostatky, co jsem 
napsal do toho dotazníku :D Ne, žertuji, i když některé věci, co jsem tam napsal, mě 
opravdu přišly jako nedostatky :) Jídlo bylo stravitelné, až na to kuře s rýží, to mě moc 
nešlo k sobě... Kuře bylo fajn, ale ta rejže... :D Co se týče kantorů, tak s těma jsem 
spokojenej, jen jedna taková učitelka je hrozná pedantka :D ;) A co se týče orchestru, tak 
jsem zaznamenal výrazné zlepšení, takže jsme tam nejeli zbytečně :) Podmínky pro 
bydlení byly ucházející, i když mi tam chyběly ručníky v umývárnách, vždycky jsem musel 
chodit na pokoj, abych si utřel ruce, páč jsem línej chodit s ručníkem sem a tam :D Okolní příroda je nádherná, jsem z ní úplně nadšenej, každej 
večer jsem si udělal pěknou procházku po okolí :) Tak to už je snad všechno co jsem k tomu chtěl říct :) S Pánembohem :-P                                                                                                
Lukáš 

 
Zdravím opět všechny fanoušky keyboardů. (Pavel Krčmárik)  
Dosud jsme se zabývali pouze nástroji firmy Yamaha, ale dnes se podíváme pro změnu ke konkurenci, firmě CASIO. Obecně se dá říci, že v oblasti 
profesionálních nástrojů nemůže Casio konkurovat firmám jako Yamaha, Roland, Korg, Kurzweil, ale nástroje pro začátečníky a mírně pokročilé 
nabízejí ve své cenové relaci rozumnou alternativu k produktům ostatních firem.  Dnes se podíváme na model CASIO CTK 5000. Za cenu kolem 
7000.-Kč dostaneme vše, co pro základní výuku potřebujeme, včetně USB pro snadné připojení k počítači a jako bonus, slot pro paměťovou kartu 
typu SD, což se pro zálohování a přenos souborů určitě hodí. Za ty peníze velmi slušný nástroj. Opět nezapomeňte dokoupit napájecí zdroj a sustain 
pedál. 
Keyboard:  61 kláves, režimy klaviatury: split / layer  
                    transpozice klaviatury 
                    polyfonie 48 hlasů  
                    multirežim 16 partů 
                    670 zvukových rejstříků 
                    funkce sampling 
                    automatický doprovod 
                    arpeggiator, GM 1 kompatibilita 
                    výukové lekce,  sekvencer  
                    integrovaný ozvučovací systém  
                    slot pro SD kartu, USB  

 
Smyčcové a kytarové oddělení 
Nejbližší akcí v měsíci květnu je koncert smyčcového oddělení konaný v Porotním sále ve čtvrtek 21.5. v 16.30 hodin. Zahrají si nejen houslisté a 
cellisté, ale pozveme si i další  mladé umělce, no prostě hosty. Přijďte si poslechnout, jste srdečně zváni.     
Než se nadějeme, tak tu bude konec školního roku. Ale ještě před tím každý žák musí projít  zkouškou, a to přímo postupovou, do dalšího ročníku. 
Samozřejmě v kytarovém i smyčcovém oddělení se pilují stupnice, etudy a přednesy. Je na to ještě celý měsíc. Tak vám přejeme hodně zdaru! 

                                                                                     Vrbová Miloslava                                                                               
 
 
                                                          představujeme vám absolventy, kteří budou slavnostně vyřazeni na jejich 
                     KONCERTĚ ABSOLVENTŮ v pátek 15.5. v 18:00 v Porotním sále ji čínského zámku. Srdečně Vás zveme! 
 
 
 



Absolventky p.uč.Hany Botkové (kytary) 
Hrn čalíková Nikola 
Koňaříková Alena 
Kubínová Veronika   
Mizerová Aneta 
Svobodová Tereza 
 
Absolventka p.uč.Věry Čejkové 
Hrabalová Petra - klavír 
 
Absolventky p.uč.Mgr.Ivany Hu číkové 
Tereza Mochanová (kytara) – tu jsem zdědila po p.uč.K.Kulhavém, který jí dal ve hře na kytaru dobré základy. Tereza se věnuje ještě  
společenskému tanci a hraje na klávesy a v kytarovém orchestru KOR. Studuje na LG v Jičíně. 
Eva Rusová (příčná flétna) - začala hrát před 5 lety a za tu doby muzikálně velmi rozkvetla. Dává jednoznačně přednost klasické hudbě a období 
romantismu. Z holčičky vyrostla v mladou dámu, je mimořádnou osobností, které si vážím pro její specifické názory na lidi, umění, na svět a její 
smysl pro humor. Letos maturuje na Lepařově gymnáziu a půjde studovat na VŠ humanitního směru - pedagogiku, umění, výtvarnou výchovu,  
psychologii nebo něco podobného. 
Marie Pokorná (příčná flétna) - přestoupila do jičínské hudebky z Kladna v roce 2003. Po letošní gymnaziální maturitě  míří na VŠ obor 
psychologie. Patrně zvolila velmi dobře, protože mimo studijní  předpoklady, je velmi komunikativní, přátelská a jako nejstarší ze 6 sourozenců umí 
řešit problémy s potřebným nadhledem, porozuměním a  humorem. 
Johana Herbrychová (příčná flétna) - absolvuje 1.cyklus, začala hrát před lety na zobcovku u p.uč.Petra Luha, potom přestoupila na příčku. Zvládla 
problémy s nátiskem a kvalitou tónu, ale často, když  melodie stoupá do nejvyšší polohy, rovněž stoupá očima k nebi (a patrně tím žádá o pomoc).  
Má velmi dobré školní výsledky, aktivně dělá aerobik, kde vede i mladší děti, v hudebce hraje ještě na klávesy a chodí do komorního orchestru.  
Johanka je živel, je samostatná, šikovná, navrhuje si vlastní řešení a umí si je obhájit. Hodiny s ní jsou příjemné, legrační a v pohodě. 
Bára Kubíčková (zobcová flétna) - hraje i na příčnou flétnu, letos končí se studiem I.cyklu zobcové flétna, na kterou začala hrát u p.uč.Petra Luha. 
Hraje na zobcovku všechny žánry a období, mimo jiné i folklor v kapele Netrafolka. Závodně plavala a chystá se na studium  Lepařova gymnázia v 
Jičíně. 
 
Absolventka p.uč.MgA.Moniky Chmelařové 
Daniela Urbanová je studentkou Lepařova gymnázia, její zájmy jsou velmi pestré, hraje na klavír a začíná s hrou na housle, ráda čte, poslouchá 
moderní hudbu, studuje cizí jazyky a ve volném čase ještě zaběhne na projížďku ke koním. Občas pro tolik zájmů nestihne vše, ale to je již úděl dětí, 
které mají tolik zájmů... 
Absolventi p.uč.Kataríny Kalvodové 
I.stupeň studia 
 Uteklo to jako voda a z malého Vojtíška, Kristýnky a Maryšky, jsou absolventi prvního stupně. Kde jsou ty časy, kdy je co by žáčky 
přípravky ani nebylo vidět za klavírem....:-) Dnes jsou to skvělí puberťáci, kteří mi už jen svým příchodem na hodinu zvednou náladu. Postupem času 
se z holek stalo nerozlučné duo a od toho se odvíjel i repertoár. Holky si zahrály krásné 4-ruční skladby a okořenily je svým úžasným hudebním 
citem...nejradši vzpomínám na Růžového pantera. Holky, to byl nářez! ,-) Tehdy nám na koncertě pomohl také Josef Kracík na bubínek...Pepo, ještě 
jednou díky! Ovšem Vojta také nezůstal pozadu. Například nastudování “Chaconne” G.F.Handla spolu s Martinou Včelákovou a následná produkce  
v kostelech na varhanní rejstřík elektrického klavíru... to prostě nemělo chybu! Na přehrávce absolventů se všichni pokusili probojovat mezi ty, kteří 
budou hrát na Absolventském koncertu – Vojt ěch Hrubý   skladbou od Catherinny Rollin – Romantic Love (s doprovodem keyboardu) a Kristýna 
Hazdrová a Maryša Riegerová  s Tancem Carla Orffa z kantáty Carmina Burana. A ještě poslední informace-Vojta Hrubý a Kristýna Hazdrová jsou 
žáky Lepařova gymnázia, Maryška Riegerová  IV.ZŠ. 
 II.stupeň studia 
 Když mi maminka Marie Ulrichové poprvé přivedla svoji mladší dceru, postavilo se ke klavíru roztomilé maličké děvčátko, u kterého 
jsem otázkou “Co mi zazpíváš?” zpustila lavinu neuvěřitelného pláče:-))  Všechny snahy k utišení byly marné a tak jsem po zkušenostech s Barborou 
– její starší sestrou a mojí skvělou žačkou dala na předpoklad, že talent v dítku je a jistě ne jen minimální. Čas tušené potvrdil a dnes je to již 11 let, 
co Maruška rozzáří svým úsměvem třídu, jen co vejde... Cestu trnitou (proč se jen musí tolik cvičit, že :-D ) absolvovala zdárně, dokonce i s 
úspěchem v okresním kole klavírní soutěže v roce 2005, kde ve své kategorii získala 1.místo. Skvěle zvládla i korepetici sólového zpěvu, 4-ruční hru 
s Nikolou Holcovou (vzpomínám například na Griegův “Anitrin tanec” - to byla nádhera!) a letos věřím, že Maruška úspěšně završí své hudební 
snažení talentovými zkouškami na Pedagogické fakultě. Na naší školní přehrávce absolventů se představila skladbami “Dívka s vlasy jako len” od 
C.Debussyho a “Preludiem c-moll” z Temperovaného klavíru J.S.Bacha. Marušku čeká letos maturita na Lepařově gymnáziu.  
 Rajskou hudbou pro učitele je slyšet svého žáka mluvit o svém budoucím povolání se zapálením a vnitřním zaujetím...a tak mluví o 
kantořině právě Maruška. Naše první školní setkání provázely slzy. A já se obávám, že u loučení to bude taky tak..ovšem tentokrát budu slzet já... :-))  
 
Absolventi p.uč.MgA-Františka Komárka  
Zuzana Brunnerová (saxofon, II.st.) Zuzana patří k inventáři školy, neboť tu začínala jako malé děvčátko hrou na zobcovou flétnu, později si 
přibrala ještě kytaru a výtvarku a nyní absolvuje hrou na saxofon. Jejím největším úspěchem bylo 3.místo v národním kole soutěže MŠMT ve hře na 
zobcovou flétnu v roce 2006.  Uplatňuje se jak v kapele Popík, tak několik let hrála ve školním souboru zobcových fléten. 
Herbrychová Magdalena (kytara, I.st.) Magda hru na kytaru začala studovat u p.uč.Kulhavého a spolu pracujeme druhým rokem. Podle nálady 
dovede být i velmi pracovitá, hraje v kytarovém orchestru, kde je platnou členkou. 
Kracík Josef (bicí, I.st.) Pepa je velmi svědomitý a pracovitý žák, kromě hry na bicí hraje také na klavír. Je velmi dobrým spoluhráčem, proto hraje 
ve školní popové kapele na bicí nástroje a také v komorní hře Chobotnice, což je osmiruční hra na dva klavíry. Občas také vypomohl ve školním 
komorním orchestru na tympány.  
Fialová Andrea (saxofon, II.st.) V letošním roce nastoupila jako studentka na Masarykovu univerzitu v Brně, kde studuje cizí jazyky. Hraje na 
saxofon čtvrtým rokem a nejraději hraje ve své kapele. 
Valnoha Aleš (saxofon, II.st.) Aleš je všestranný a univerzální hráč, velmi spolehlivý ve hře na klarinet v Netrafolce, ve hře na tenor saxofon 
v kapele Popík a také hraje v klarinetovém triu. Je velkou osobností a v životě velmi milý a stále usměvavý.  
 
Absolventka p.uč.Jany Kracík 
Lenka Janatková - je moc chytrá slečna, která na sebe klade velké nároky a stíhá až neuvěřitelně moc věcí, mezi které patří  záliba v historii, koně, 
klavír, flétna, soubor a jistě další, o kterých mi ještě nestihla v hodinách povědět. S velkou snahou a pílí  jsme se pustily do skladeb Lence 
neznámých a musím říct, že i těžkou sonátou se poprala velmi statečně. Přeji Leničce hodně úspěchů v tom co dělá a bude dělat  a méně strachu na 
pódiu:-).  
 



Absolventi  p.uč.Pavla Krčmárika, dipl.um.  
Míša Knapová -  Míša je velmi všestranná muzikantka. Nestačí ji hrát na keyboard, umí hrát i na lesní roh a zobcovou flétnu. Nerada hraje stupnice 
a naopak ji letos baví hudební nauka. 
Hana Zoubková - Hanka má šikovné ruce nejen na hraní na keyboard, ale i na malování a ruční práce. Ráda paličkuje, háčkuje, plete a vyšívá. Když 
má hotovo, skočí na kolo nebo na lyže. Nejradši má ale zvířata. 
Rudolf Tóth -Ruda se nerad učí. Naštěstí to není poznat. Ruda rád hraje na keyboard. To je naštěstí poznat. Ruda rád hraje fotbal a jezdí na kole, což 
je dobře, protože aspoň vstane od počítače.   
 
Absolvent p.uč.MgA.Ondřeje Matějky  
Blíží se konec školního roku a s nim prázdniny plné sluníčka, odpočinku a samých radostí. A jak už to tak bývá, tak se s námi jako každý rok loučí 
absolventi. Jedním z těchto absolventů je Jan Karásek. Honzovi se muzika zalíbila natolik, že se rozhodl se jí věnovat dále, tak bude pokračovat 
studiem hry na pozoun na pražské konzervatoři. Všichni mu budeme držet palce a těšit se, že se jeho úspěchy donesou až k nám... Honza byl tak 
hodný, že nám o sobě napsal i pár vět: „S hudbou jsem začal v 5 letech. Nejdříve jsem hrál na flétnu v MŠ. Mě tam prostě přihlásila máma. Pak 
jsem hrál v ZUŠ v Jičíně. Po 2 letech hraní na flétnu si mě vyhlédl p.učitel Tomášek ,který zde už neučí.Zkoušel jsem hrát na různé žesťové 
nástroje, ale ze všeho nejvíc se mi zalíbil pozoun. Nyní už mám za sebou 6.rok studia. Pro pražskou konzervatoř jsem se rozhodl po odchodu 
p.učitele Tomáška ze ZUS, protože jsem se chtěl v hudbě dále zdokonalovat. Nyní už rok jezdím do Prahy za p.prof. Šimkem z konzervatoře a v 
ZUŠ chodím k p.učiteli Matějkovi, což mi umožnila p.ředitelka Komárková. Na zkoušky jsem se připravoval bezmála půl roku, nauku mě do hlavy 
nalila p.učitelka Kalvodová. Říkám: „Jsem v tom nejdřív docela plaval.“  Jinač žiju docela "freestylovej" život a kromě hudby se zajímám také o 
jiné věci.“ 
 
Absolventky p.uč.Petry Matouškové 
Eliška Frydrychová. Eliška je teprve druhým člověkem ve dvacetileté historii sobotecké pobočky, který měl  píli a vytrvalost k absolvování druhého 
stupně naší školy. Velkou většinu té hudebkové cesty  jsme ušly spolu. Před lety přišla malá holčička, která mi kromě nacvičených skladbiček nosila 
svoje výkresy (ještě je mám schované) a za pár týdnů odejde slečna, která si pro svoje další studium zvolila oba obory, které u nás navštěvuje, 
hudební a výtvarný.  Mám z toho radost a zároveň mě přepadá smutek. A to nejenom proto, že Eliška uzavírá působení celé jedné generace velmi 
schopných žákyň (Buchalová, Kyselová), ale prostě mi bude chybět. Snad se můžu těšit, že máme šanci potkat se v budoucnu jako kolegyně. 
Adriana Kolková absolvuje hru na el.klávesové nástroje. V muzice je dost aktivní. Kromě keyboardu ještě navštěvuje sólový zpěv, je velmi 
platnou členkou pěveckého sboru „Stojmír-Bendl“. A navíc se letos stala finalistkou Velišského slavíčka. Je  na ni velmi milé, že kdykoli je třeba 
někde vystoupit, prostě přijede a zahraje nebo zazpívá. Jsem si téměř jistá, že Paní Hudba se v životě  Adriany usídlila už natrvalo a jsou spolu velké 
kamarádky. 
 
Absolventky p.uč.Michala Petiry (klavír) 
Koutná Tereza 
Kůtková Radka 
Podobská Lucie  
Tobiášová Kateřina 
 
Absolventka p.uč.Marie Stříbrné 
Kateřina Frošová – absolventka I. stupně ve hře na elektronické klávesové nástroje. Na keyboard hraje Katka už čtyři roky.  Začala hrát ve třídě 
p.uč. Matuškové a již druhý rok hraje ve třídě p.uč.Stříbrné. Ráda hraje písničky a nemusí hrát takové zbytečnosti jako jsou stupnice, akordy, etudy, 
které ale paní učitelka považuje za velmi důležité. Ale to hlavní se Katka naučila. Umí svou hrou udělat radost svým nejbližším. Hraje písničky na 
rodinných uslavách u své babičky. V nehudebním životě má jeden veliký sen – jsou to KONĚ. Katka se o ně stará a ráda by s nimi pracovala i ve 
svém budoucím povolání. Kdo ví? Krásné sny by se měli plnit... Katka je také členkou hasičského sboru, jezdí na soutěže, má ráda běhání a pilně 
trénuje. Ve škole by ráda zrušila český jazyk a matematiku. Ráda čte a maluje. A co bude dělat v budoucnu? Ještě neví, ale KONĚ ...... to by bylo 
nejkrásnější. 
 
Absolventky p.uč.Zdeňky Svobodové (zpěv) 
Tobiášová Kateřina (I.st.) 
Šilhánová Petra (II.st.) 
 
Absolventi p.uč.Mgr.Miloše Šolce (výtvarný obor) z pohledu jejich učitele 
Romana Buchnarová - Typická experimentátorka, budoucí sklářka (přijata na Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě). 
Nebojí se nových výtvarných technik, v jejichž rámci – a občas i mimo něj – podniká nejrůznější „výpravné“ pokusy. Jedním z nich bylo například 
vyslání klasického žánru užité grafiky (Exlibris) do ulic velkoměsta, kde byl sice obrán o svůj původní ráz, ale také obohacen o zkušenost s tvorbou 
street-artu (prezentovaného nejčastěji ve formě tzv. graffiti). 
Zuzana Drbohlavová - Pracant a dříč! Nikdy neodmítne stanovený úkol, který vzhledem k povaze jejího talentu bývá především studijně-
kreslířského či malířského charakteru. Z boje s ním pak vychází vždy s absolutní bravurou a ladností. 
Lucie Kmínková  - Metalistka s duší Degasovy baletky. Jemná uvnitř – ostřejší napovrch. A stejně 
protikladné bývají i její práce, z nichž ta poslední je založena na výrazném a pro její osobnost zcela 
výstižném kontrastu černé a bílé. 
Adéla Koubová - Jičínský pohádkář, který zahodil pero, aby objevil svět fantazie v pastelkách. A 
opravdu: její kresby, obydlené kouzelnými postavičkami, jsou dokonalými příběhy o dětských snech a 
touhách. Z následujícího obrázku vyplívá, že co se týká práce s pastelkou, je Adélka naprostý mistr  
Ondřej Plachý - Šikovný výtvarník a velký nadšenec kresby tužkou, ve kterém, dle mého názoru, dřímá 
skutečný umělec – a to nejen kreslíř, ale (jak ukázala jeho perfektní, barevně vyvážená absolventská 
práce) i malíř. 
Eliška Salayová - Puberťačka2. Kromě desítek ústních námitek, polemik a protestů adresovaných na 
způsob mého vedení výuky plodí i desítky solidních malířských prací. Do budoucna bych jí přál (už jen 
v zájmu mé vlastní potřeby zachovat si pevné duševní zdraví), aby ta druhá část její tvorby mnohokrát prve jmenovanou převýšila. 
 
Vojt ěch Stříbrný - Rozený surrealista. Kdyby ještě žil světoznámý malíř Salvador Dalí, měl by radost z tak mladého následovníka a při pohledu na 
jeho poslední snové kresby by možná i ztratil řeč. Vojtovi bych jen doporučil nebát se tolik samostatné tvorby a spoléhat více na vlastní výtvarný cit. 
Pavlína Vydrová - Chytřejší než rádio. Navíc obsluha skutečného rádia je jakousi její třídní specializací. Zcela běžně vypíná mou oblíbenou 
„výchovně-vzdělávací“ hudební stanici, aby ji nahradila tou, která je „in“. Nejvíce si libuje v hitu Šenkýřka; jejím největším výtvarným šlágrem jsou 
přírodní motivy kreslené pomocí pastelek. 



VŠE NEJLEPŠÍ!VŠE NEJLEPŠÍ!VŠE NEJLEPŠÍ!VŠE NEJLEPŠÍ!    

Eliška Frydrychová - Jediná letošní absolventka II.stupně. Výborná kreslířka i malířka, velice trpělivá, občas však nedůvěřivá vůči mým 
pedagogickým radám. Nakonec ale vždy poslechne, což, myslím, dělá dobře! ;-) Přeji jí, aby se všechny její výtvarné ambice bezezbytku naplnili. 
 
Absolventi p.uč.Daniely Štolfové 
Ludmila Jindráková  - Již odmalička se Lída věnuje hudbě a to hned na dva nástroje - na zobcovou flétnu a na klavír. Její další koníček je od umění 
trochu vzdálený, ale určitě neméně zajímavý, a tím je horolezectví. V současné době studuje na Lepařově gymnáziu a po ukončení by se ráda vydala 
cestou bankovní úřednice.  
Roman Koudelka - studuje na Lepařově gymnáziu a letos ho čeká složení zkoušky dospělosti - maturita. Při všem tom učení a přípravách ještě navíc 
absolvuje studium na naší základní umělecké škole, což není jednoduché. Také se chystá na vysokou školu, obor lesnictví, tak mu budeme držet 
palce. Na klavír hraje od dětství a snad ho bude hudba provázet i dál, i když už nebude pravidelně cvičit na hodiny klavíru :-)  
Tomáš Ondráček - se u nás v základní umělecké škole učí hrát na dva nástroje. Jedním je trubka a druhým nástrojem je klavír. V současné době 
studuje na Lepařově gymnáziu a po ukončení plánuje studium medicíny, obor diabetolog, aby mohl jít ve stopách svého tatínka. 
Tereza Truhličková - V současné době studuje Tereza na Lepařově gymnáziu. Naší ZUŠku navštěvuje od dětství a studuje hru na klavír. Kromě 
toho je jejím koníčkem aerobik, který dokonce i trénuje, takže si svým způsobem zkouší roli učitelky a vidí, že učit není snadné. 
 
Absolventi p.uč.Mgr.Jany Včelákové 
Jan Klika  - chodím do 9.třídy a chystám se na služby cestovního ruchu. Chtěl jsem zkusit i konzervatoř, ale nakonec jsem si to rozmyslel. Jednou 
bych si jí však rád udělal. Do hudebky chodím již od 1.třídy. Zpívám a hraji na keyboard. Na zpěv chodím od 5.třídy a velmi mě to baví. Dokonce 
jsem se umístil v několika soutěžích. Chci se přihlásit klidně i do soutěží typu Superstar nebo X-Factor. Nejraději zpívám populární hudbu, už od 
malička jsem chtěl zpívat pop. Poslouchám Pop, Rock, ale mám rád i styly RnB, Dance. Vlastně nemám vyhraněný styl, akorát neposlouchám metal, 
techno a dechovky. Zpívání mám opravdu rád, je to můj největší koníček, takže bych se chtěl stát známým zpěvákem. Bavilo by mě to, ale vím, že se 
mi to nemusí splnit. Dál by mě bavila např. žurnalistika nebo cestovní ruch. 
Daniela Jirsová. Základní uměleckou školu navštěvuji již 9.rokem. Nejprve jsem docházela sedm let na hodiny klavíru. Toto studium jsem v roce 
2007 zakončila jako absolventka 1. stupně. Už odmalička jsem tíhla také ke zpěvu, a tak jsem v roce 2005 začala navštěvovat hodiny sólového 
zpěvu. V ZUŠ zpívám také v pěveckém sboru, v Netrafolce a od letošního školního roku v triu. Zpěv mě velmi baví a ve studiu zpěvu chci 
pokračovat i nadále.  
Vojt ěch Stříbrný . Do hudebky jsem chodil už jako malý. Nejdřív jsem chodil do přípravky a od první třídy jsem se učil zpívat u paní učitelky 
Včelákové. Bylo těžké, mě něco naučit, ale po čase jsme zjistili, že to půjde. Asi dva roky to trvalo a potom jsem dostal nového učitele, který se 
jmenoval Jiterský. Ten mě taky naučil hodně věcí. Ale to trvalo taky dva  roky. Ani nevím, jak se to stalo, ale je to tak. Na školu přišel nový učitel na 
zpěv a mně ho „přidělili“. Ale to už mně bylo divné. Komu se může podařit mít přibližně za čtyři  roky tři učitele? No to by porazilo i stoletej dub. 
Ale všechno dopadlo dobře. Asi tak v pátém ročníku jsem se zase dostal do učení paní učitelky Včelákové a to trvá do dneška. Díky Bohu za to.   
Vladimír Torá č. Základní uměleckou školu J. B. Foerstera navštěvuji čtvrtým rokem a letošní rok je i zároveň mým posledním. Pan učitel Svoboda 
mě pečlivě připravil na soutěž „Česko hledá superstar“.Nyní svůj druhý rok zpěvu jsem ve třídě p.uč.Včelákové. V mém prvním roce pod jejím 
dozorem, radami a příjemnými hodinami jsem měl možnost zúčastnit se další pěvecké soutěže, tentokrát zvanou Xfaktor. Chtěl bych rád poděkovat 
celé této škole, a především panu učitelovi Petru Svobodovi, který ve mně moje nadání probudil, a paní učitelce Janě Včelákové, která mé nadání jen 
vylepšovala a díky které zpívám dnes tak, jak zpívám. A pro ty, kteří by se báli, že bych třeba znovu měl chuť se zpíváním přestat, tak se vlastně 
nemají čeho bát, protože se mnou stačí strávit jeden jediný den, a poznáte, že zpívám téměř i ve spánku.  
Anna Chalupová - Do ZUŠky chodím již od první třídy. Už jako malá jsem strašně ráda zpívala, takže když za mnou přišla mamka s nabídkou, že 
bych mohla chodit zpívat k někomu, kdo tomu rozumí, byla jsem nadšená. Dva roky jsem chodila pouze na sboreček, ale později mě moje paní 
učitelka přemluvila, abych začala chodit i na sólo. To mě strašně chytlo. Nic jsem nedělala raději. Měla jsem i jiné kroužky, ale na sólo jsem se 
vždycky těšila nejvíc. Těch devět let uteklo jako voda. Člověk se ani nenaděje a najednou je z něj absolvent. Na téhle škole jsem prožila velice pěkná 
léta. Budu na všechno moc ráda vzpomínat... 
 
                            
 
  2.5.  Kulturní dům Jičín taneční soutěž Destiny´s Jam 
  7.5.  Lodžie, Porotní sál zajištění hudby a tance pro návštěvu z Evropského parlamentu 
15.5.    18:00 Porotní sál slavnostní večer absolventů hudebního, tanečního, výtvarného oboru 
21.5. 16:30 Porotní sál koncert žáků smyčcového a kytarového oddělení 
28.5. 16:30 Obřadní síň koncert vítězů národního kola soutěže MŠMT ve hře na zobcovou flétnu a zpěv 
   (D.Stránská, I.Tůmová, D.Jirsová, A.Klapková) 
6.6. 8-13 škola Den otevřených dveří 
6.6. 14:00 Porotní sál Koncert bývalých absolventů (N.Holcová, L.Oborník, T.Krátká, M.Linková, M.Bambuš ek, 
   Z.Pelcová, M.Mašková) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zájemci o studium v naší škole, dostavte se v těchto dnech do jičínského zámku. Můžete se hlásit do oborů tanečního, výtvarného, hudebního 
(zobcová a příčná flétna, klarinet, saxofon, fagot, trubka, lesní roh, pozoun, tuba, housle, violoncello, klavír, cembalo, keyboard 
(elektronické klávesové nástroje, bicí nástroje, kytara, sólový – komorní i sborový zpěv) a v letošním roce přijímáme i žáky ke studiu 
dramatického oboru – herectví. Malé zájemce (předškoláky) přijímáme do taneční a výtvarné přípravky, v hudebním oboru je otevřen 
sborový zpěv –„Zámecké myšky“. 
 
 
KDO SE V KVĚTNU NARODIL?  

� 4.5.1983 p.uč.Miroslav Kopecký 
� 7.5.1963 p.řed.Bc.Jaroslava Komárková 
  


