
 
 
 
     A jsou tu první školní zprávy v novém roce 2008. Všem přejeme, aby tento rok byl plný zdraví, štěstí, tolerance, uznání i spokojenosti a těm, na 
které „padl los“ a za dveřmi klepe soutěžní klání, které vyhlásilo Ministerstva školství (letos se soutěží ve hře na klavír, akordeon, kytaru, smyčcové 
nástroje a ve výtvarném oboru v kolech školních-okresních-krajských a národních)  přejeme hodně štěstí a radost i z malého úspěchu! 
   
Na co nesmíme zapomenout?  
                                      ZAPLATIT ÚPLA TU na vzdělávání na druhé pololetí do 20.ledna 2008 : 
Taneční obor: 
 přípravné studium - 1 hodina týdně: 600,- Kč 
 přípravné studium - 2 hodiny týdně: 1.000,- Kč 
 základní studium a SPD: 1.200,- Kč 
Výtvarný obor: 
 přípravné a základní studium: 1.000,- Kč 
Hudební obor: 
 přípravné a základní studium : 1.200,- Kč 
 pěvecký sbor a sboreček: 600,- Kč 
!!!! úplatu za výuku ve sboru či sbore čku platí pouze ti žáci, kte ří navšt ěvují v ZUŠ pouze tuto výuku!!! 
 
Platit m ůžete:  

1) v hotovosti v kanceláři školy v pokladních hodinách (pondělí-čtvrtek 12,00-16,00, 
pátek 8,00-12,00) 

2) převodem na účet školy: 1161847389/0800 u ČS Jičín, jako variabilní symbol  
uveďte rodné číslo dítěte nebo jeho datum narození 

UPOZORNĚNÍ: 
     úplata za vzdělávání není školné, je to částka, která se vypočítává z provozních výdajů, které byly 
vynaloženy na daný obor v uplynulém roce (elektrika, plyn, voda, učební pomůcky, hudební nástroje, 
ladění klavírů, opravy nástrojů, kroje a oblečení pro soubory a taneční obor, malířské potřeby, údržba,… . 
Částka se vypočítává na daný školní rok a je nevratná (a to ani poměrná část).  
    Na písemnou žádost zákonných zástupců nebo dospělých žáků ředitelce školy je ale možno domluvit si  
splátkový kalendář. 
 
 
Až se bude psát rok dva tisíce šest   
Až se všichni přestěhujem do obrovských měst   
Až dálnicí zeměkouli opředem   
Pak bude možná pozdě na to chtít se prát   
Co děti? Mají si kde hrát? ….. 

Až se bude psát rok dva tisíce osm… ☺☺☺☺ 

Když jsem se nostalgicky zaposlouchala do textu známé rockové kapely mého dětství a mládí, neubránila 
jsem se úsměvu…co říkáte, mají si děti kde hrát? Rejpalové si asi teď řeknou „to se pěkně sekla, Katapult to 
myslel úplně jinak“, ale já si zas říkám, že trošku parafrázování neuškodí a tak co, mají si kde hrát? Mají! 
Třeba u nás ve škole na piáno či na housle…☺ A že si letos pořádně zahrají, o tom není pochyb! V těchto 
oborech se totiž koná soutěž, kterou dokonce vyhlásilo samo velké ministerstvo školství (jako každý rok, ale 
pokaždé v jiném oboru.-) )Ale v Zuškovinkách se už o soutěži popsalo dost a dost, tak vás nechci unavovat 
organizačními podmínkami. Jen připomenu kdy : školní kolo koncem ledna, v únoru okres, v březnu kraj. 
Milí mladí muzikanti, ráda bych vám  všem popřála, aby se vám dobře hrálo a abyste byli spokojeni sami se 
sebou…už to je totiž velká „sebeodměna“. A věřte, že my učitelé vám budem držet pěsti a někteří budeme 
za vás mít dokonce i trému ! ☺ A mimochodem, nezapomeňte -  hudební soutěž nejsou závody - kdo 
rychleji a déle ☺…  hrajte srdíčkem - srdíčko vyhráva vždycky! ☺                              Katarína Kalvodová 

Milí přátelé, do roku 2008 hodně zdraví, pohody, štěstí a lásky přejí 

 učitelé klavírního a smyčcového oddělení !!! 

 



      
Celé naše taneční odd ělení  čeká v novém roce 2008 mnoho práce. Budeme intenzivně připravovat nové 
choreografie, které budou součástí našeho dubnového představení v Masarykově divadle v Jičíně. V březnu nás čeká 
víkendové soustředění na Nebákově, kde bychom měli dokončit vše, co jsme nestihli během tanečních hodin 
v hodinách. 
     Zúčastníme se soutěží - například  Destiny’s Jam, Mladý tanečník apod. 
 
     Společně s hudebním a výtvarným oborem zajistíme kulturní program v rámci „Valdštejnských dnů“, ty se 
uskuteční v měsíci květnu. Samozřejmě nezapomeneme na děti z mateřských škol, pro které uspořádáme, 
jako každým rokem, ukázkové taneční hodiny. 
     Všem svým tanečnicím i tanečníkům (PTV1) přeji hodně zdraví, radosti z tance, ale také úspěchy ve 
škole a „dospělačkám“ úspěchy ve studiu na vysokých školách a štěstí v osobním životě. 
     Tak ať se nám příští rok vydaří a přinese nám jen samou radost! 
Vše nejlepší celé naší ZUŠ.                                                                                          za taneční obor, Eva Černochová 
 

Tiskové prohlášení!  
 

Milí čtenáři, dovolte, abych opravila svoji ned ůslednost a omluvila se za svoji rozt ěkanost a zapom ětlivost ! 
V posledních Zuškovinkách jsem totiž napsala pár slov o listopadové akci, pořádané coby poděkování studentům a 

žákům naší ZUŠ, reprezentujících školu a město na významných kulturně-společenských akcích. Že ji studenti Nauky 
o hudbě zvládli výborně, to je jasná věc, ale že získali pro tuto akci také sponzory, to už tak běžné není a tímto děkuji 

jak jim, tak také milým sponzorům, kterými jsou 
Miroslav VYSU ČEK                                                           a                                                                      firma VAPOS  
tatínek naší studentky hry na klavír  Evy Vysu čkovéu                                                                                     u pana ředitele se p řimluvil tatínek 

 naší studentky hry na klavír Barbory Komárkové 
 

! ! ! D ěkujeme ! ! ! 
Katarína Kalvodová, Nauka o hudb ě a improvizace 

STARÉ HRADY 
     Posledním vystoupením souboru „Staré hudby“ v roce 2007 bylo hraní v kapli starohradského zámku. Všichni 
účastníci, a to jak z řad hudebníků, tak také z řad návštěvníků, nepřišli o zážitky – například o zábnoucí nohy a hlavně 
ruce, kdy paní učitelka musela hrát na klávesy v RUKAVICÍCH a nástroje flétnistek a violoncellisty málem přimrzaly 
k prstům ☺  (bylo tam cca -3°C ) nebo o hru za téměř plné tmy (jen při ČAJOVÝCH svíčkách!!!), kdy po čas našeho 
vystoupení nejmladší člence souboru doslova do písmene od svíček chytly noty!!!!! � ☺ 
Shrnuto, sečteno : láska k hudbě překoná opravdu velké překážky….a věřte, že členové „Staré hudby“ muziku mají 
hodně, hodně rádi.                                                                                                                                                     „KK “  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co nás čeká ? 
� 21.-25.1.  pololetní přehrávky dětí hudebního oboru a školní kolo soutěží 
� 1.2. pololetní prázdniny 
� 4.-10.2. jarní prázdniny 
 

Kdo se v lednu narodil?  
� 19.1.1970 p.uč.Mgr.Jana Včeláková  
� 29.1.1984 p.uč.Klára Kubátová, DiS. 
� 31.1.1945 p.Marie Gajdošíková-Mackiv 

 
 
 
 

 
BLAHOPŘEJEME! 


