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Zprávy z naší pobo čky 
     Dne 14.2. v 17.00 hod. se v sále Spořitelny v Sobotce uskuteční veřejná přehrávka žákyň ZUŠ-pobočky v Sobotce, které budou soutěžit v 
okresním kole klavírní soutěže vypsané MŠMT. Účinkuje Kamila Šourková, Žofie Buchalová, Nicola Marešová, Anna Matoušková, Lenka Janatková, 
Eliška Frydrychová. 
     Srdečně Vás zvu,přijďte a pomozte nám vytvořit prostředí ,,poslední generálky“.                          Petra Matoušková  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zprávy z tane čního odd ělení  
Gratulujeme naší bývalé tanečnici Martině Vlachové, nyní studentce Taneční konzervatoře v Praze, k úspěšnému složení 
pololetních zkoušek z klavíru a klasického tance. Martina byla při loňských přijímacích zkouškách přijata do třetího ročníku.  
Všichni jí přejeme hodně úspěchů a pevné vůle ke zvládnutí náročného studia. 
     Další dobrou zprávou je to, že jsme v tanečním sále položili baletizol-speciální podlahovou krytinu určenou pro 
tanec.Nesmeká se, tlumí a měkčí dopady při skocích. Během tance na špičkách nehrozí smeknutí a tím způsobený pád. Je 
to prostě senzační věc. 
Po jarních prázdninách budeme intenzivně pracovat na přípravě choreografií na nové představení a jak už bylo zmíněno 

v minulých ZUŠkovinkách, v březnu pojedeme na Nebákov, kde proběhne naše další taneční víkendové soustředění.                                                                                      
Eva Černochová 

Zprávy z p ěveckého odd ělení  
      Ahoj děti a mládeži, doufáme, že se vám prázdniny vyvedly a že jste si od nás odpočinuly stejně jako my od vás! A už vás máme zase tady! 
Pozor výzva! 
Pěvecké odd ělení vypisuje konkurzy na:  

1)  znělku naší ZUŠky 
a) krátká a  výstižná melodie může být ze známé písně, doplněná vlastním textem (stačí jedna sloka) 
b) pokuste se vymyslet vlastní text i melodii 

2) hymnu m ěsta Ji čína 
a) výstižná melodie ze známé písně, doplněná vlastním textem 

(může být více slok s refrénem) 
b) pokuste se vymyslet vlastní text i melodii 

Těšíme se na vaše nápady, které odevzdávejte paní učitelce Janě Včelákové nebo Zden ě Svobodové ! Samozřejmě se 
můžete přijít i radit! 
Pozvánka na akci p ěveckého odd ělení: 
14.února v 15.30h ……….malé vystoupení pro rodiče dětí, které nemají možnost  často vystupovat – zpívat budou 
převážně mladší žáci! 
Výhled akcí p ěveckého odd ělení po řádaných ve 2.pololetí školního roku 2007/2008:  

� Jarní koncert p ěveckého odd ělení  - v první části se představí „NETRAFOLKA“, která se věnuje netradiční- 
       mu pojetí lidové písně a v druhé části se představí „NADŠENCI“, kteří se věnují populárnímu žánru hudby. 
� zájezd do Muzea hudby spojený s prohlídkou Prahy.  

(termíny včas upřesníme)                                                                                                                                                                     Jana Včeláková 
    

Zprávy ze smy čcového odd ělení  
     Violoncellová třída se nám pěkně rozrůstá. Na začátku školního roku si vybraly "čelíčko" dvě slečny - Natálka Kubištová a Anja 
Geissbergerová. Obě si už pěkně zabrnkají národní písničku. 
     Po jarních prázdninách se těšíme na Vohánkovou Sáru a Lamberta Filipa. No a co dělají starší ostřílení "čeloví " mazáci? Doufám, že pilně 

cvičí, protože se blíží okresní kolo soutěže, a to 21.2. v Hořicích. Ze ško,ního kola postoupili – Anežka Pokorná, Milan Krotký, Caroline 
Rašlová a Adam Šulc. Samozřejmě všem soutěžícím budeme držet palce a věřím, že i vy naše soutěžící podpoříte. 

      Chci moc poděkovat naší paní ředitelce J.Komárkové za nákup všech violoncell, která nedávno zakoupila, jinak bychom se nemohli 
tak krásně rozmnožit. 
 
Na závěr přikládám jednu anekdotu od Adama Šulce: 

 
Přijdou tři policisté do prodejny s hudebninami a prodavačka se ptá: „Co si přejete pánové? " „No...ten červený saxofon, tu bílou flétnu a támhle tu 
harmoniku." „Náš zákazník náš pán“, odvětí prodavačka. „Ten hasící přístroj vám klidně sundám, také tu zářivku, ale odmontovat radiátor, to opravdu 
neumím." 

 
!!! 19.2.2008 odpadá výuka z důvodu konání okresního kola ve hře na 

klavír! Vyučovat se bude obor taneční, výtvarný a hudební nauka!!! 
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Co je u nás nového ve výtvarném oboru?  
No přece soutěžíme a chceme vyhrávat! Ten, kdo se chce 
zúčastnit výtvarných soutěží, si vybírá soutěž podle svých 
zálib a schopností. 
Naši žáci se od ledna zúčastnili mezinárodní výtvarné 
soutěže „Řecko“, (10 výkresů žáků přípravného oddělení 
až po 6. ročník). Další celostátní soutěží byla soutěž 
Aeroklubu „Navrhněte poštovní známku“, (10 výkresů žáků 
přípravného oddělení a 1.-3. ročník). 
19. výkresů posíláme na mezinárodní soutěž malujeme po 
síti 2008 „Můj tajný sen“.    Za výtvarný obor  Jana Nevrlá  

  
KKddyyžž  hhuuddbbaa  dděělláá  rraaddoosstt ......  

     Stává se již tradicí, že žáci naší školy hudbou doplňují program akcí pořádaných Knihovnou V.Čtvrtka v Jičíně. Bylo tomu tak i 16.1.2008 v 18,00. 
Pískem z nejstaršího mostu Paříže pokřtily publikaci-monografii PhDr.Miroslava Kudrny a PhDr.Miroslavy Hlaváčkové  nazvanou „Jiří Korec“ na 
požádání samotnou autorkou děvčata našeho souboru „Cantus firmus“ Lenka Hermanová a Darinka Stránská.  Významný sochař a medailér žil na 
sklonku života v Mlázovicích,  a proto volba místa k uvedení knihy do života padla na blízký Jičín. 
     Soubor „Cantus firmus" je už docela ostřílená a opravdu spolehlivá "partička muzikantů" ve složení:  

� Lenka Hermanová - hra na zobcovou flétnu (soprán, alt, tenor),notové úpravy, skvělé nápady!  
� Terezie Kracíková  - hra na příčnou flétnu, spolehlivá týmová hráčka!  
� Darina Stránská - hra na zobcovou flétnu (soprán, tenor), nejmladší členka a sluníčko souboru!  
� Jan Hušek  - hra na violoncello, spolehlivý týmový hráč!  
� Adam Zikmund - hra na klavír a kytaru, sem-tam harmonická analýza při úpravě not, šprýmař souboru!  

Všichni členové jsou skvělými muzikanty a rádi by, kdyby se soubor rozšířil. Proto hledáme a uvítáme především hráče na bicí nástroje! NNuuttnněě  
sshháánníímmee  nněěkkoohhoo,,  kkddoo  ssee  nneebbuuddee  bbáátt   bboouucchhnnoouutt   ddoo  jjaakkýýcchhkkooll ii   ppeerrkkuussee,,  kktteerréé  ddoossttaannee  ddoo  rruukkyy  !! !! !!  ☺☺☺☺☺☺☺☺  
ZZáájjeemmccii ,,  hhllaassttee  ssee  bbuuďď  uu  ččlleennůů  ssoouubboorruu  ((tt ii   VVááss  ppřřiivveeddoouu,,  nneebboo  uu  ppaanníí  uuččii tteellkkyy  KKaallvvooddoovvéé  vv  uuččeebbnněě  ččíísslloo  222222  ((ttaamm  kkaažžddéé  úútteerrýý  oodd  ppůůll   ppááttéé  
zzkkoouuššíímmee))..                                                                                                                                                                                                                                                                                      Za soubor vás zdraví jeho vedoucí K. Kalvodová 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zprávy z klavírního odd ělení  
     Jarní prázdniny utekly rychle jako voda, co stéká z tajících ledovců... ..pamatuje si vůbec ještě někdo na lednové školní kolo klavírní soutěže?  
Soutěžilo přes stovku malých a mladých klavíristů a klavíristek, tak snad si někdo z vás vzpomene na trému, která roztřásla někomu ruce, někomu i 
kolena....no to víte, hrát v obrovském Porotním sále jičínského zámku není jen tak. A ti, co postoupili do okresního kola, si to ještě zapakují.  
     Tentokrát se ale už budou udělovat nejen postupy do dalšího - krajského - kola, ale i opravdické diplomy a ceny. Za porotní stůl zasedne odborná 
porota pod velením svého předsedy - MgA.Martina Hršela, profesora a vedoucího klavírního oddělení pardubické konzervatoře. Vedle něj zaujmou 
svá porotcovská místa učitelé klavíru zastupující soutěžící ZUŠ okresu Jičín (ZUŠ Hořice, Nová Paka, Jičín a soukromá ZUŠ Hořice-Melodie s.r.o.),  
roli tajemnice  odborné poroty přijala paní učitelka Mgr.Ivana Hučíková.  
     Asi vás bude zajímat, kolik "bojovníků bude hájit barvy naší školy"....no, je to úctyhodné číslo: 29 ! Před třemi lety do bylo číslo o 10 menší (komu 
se nechce počítat, dodávám, že to bylo 19. Co dodat, vážení...ve školním kole jste byli všichni skvělí a my, vaši učitelé jsme na vás opravdu pyšní!  
Soutěžícím budeme v úterý 19. února držet pěsti! Připojte se k nám a přijďte! Na viděnou v Porotním sále !!! 

Zdraví vás učitelé klavírního oddělení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Liliana Kuželková                                                                                                          Alena Hučíková     
 
 
 
A KDO SE V ÚNORU NARODIL?  

�   2.2.1969 p.uč. Vladimíra Matušková 
� 11.2.1987 p.uč. Zuzana Pelcová 

 
 
Co nás v b řeznu čeká? 
12.3. okresní kolo ve hře na kytaru Porotní sál jičínského zámku 

14.-16.3. soustředění tanečního oboru Nebákov 

 18.3. krajské kolo ve hře na klavír Hradec Králové 

20.-24.3. velikonoční prázdniny   

 


