
 
 
 
    Naši milí čtenáři. 
Dnešní číslo bude převážně věnováno našim letošním absolventům, ale také se dozvíte, jak si naši žáci smyčcového oddělení vedli v okresním kole 
soutěže, kterou vyhlásilo MŠMT a jak obstáli naši žíci klavírního oddělení v krajském kole soutěže. Také vás budeme informovat, kdo ze 
zaměstnanců naší školy obdržel „Ocenění“ za svou celoroční práci a ještě mnoho zajímavého – například o soutěži, kterou pro vás chystáme na 
konec školního roku... 
 
Tak tedy, zde se vám představí vaši spolužáci – letošní absolventi: 

 
 
Lucie Bíšková (housle) – hudebku v Jičíně navštěvuje již osmým rokem a absolvovat bude hru na housle ve třídě p.uč. 
O.Koláčného  Svou dovednost ve hře na  tento nástroj uplatňuje ve folklórním souboru „Kanafaska“ jako „primáška“ a také jako 
„koncertní mistrová“ v komorním orchestru naší hudebky. Je to žákyně velmi pilná i svědomitá, sice není průbojná, zato žádnou 
legraci nikdy nezkazí. 
 
 

Eva Phuong Buiova je absolventkou 1. stupně výtvarného oboru ve třídě paní učitelky Jany Nevrlé. Do ZUŠ začala 
chodit od 3. ročníku VO. Je vietnamské národnosti, ale narodila se v Čechách. Má ráda kreslení a malování. V oblibě 
má postavičky Manga. Ve volném čase sportuje – chodí na florbal při 1. ZŠ. Ráda poslouchá muziku punk a rock. Stará 
se též o dvouletého brášku Patrika. Po ukončení 9.třídy ZŠ chce pokračovat ve studiu na ekonomické škole. Umí 
vietnamsky, česky a učí se angličtinu a němčinu. Má ráda tanec a těší se už do tanečních. Držme palce, aby jí vše vyšlo. 
 

 
 
Veronika Bukovinská (klavír) Jmenuji se Veronika Bukovinská a je mi patnáct let. Od třetí třídy  se věnuji hře na klavír a aktivně 
hraji osm let basketbal. 
Mé koníčky jsou také muzika, čtení knih a moderní tancování. Chodím na 4.základní školu v Jičíně a hlásím se na Lepařovo 
gymnázium. 
 
 
 
 
 
 
 
Veronika Laryšová (výtvarný obor) – letos bude absolvovat první stupeň ve třídě p.uč.Lucie Svobodové  
 
 
 
Daniel Fedor (bicí nástroje) – absolvuje ve třídě p.uč.Františka Komárka a patří mezi jeho pilné a šikovné žáky. Daniela hra na 
bicí velmi baví, hold – jen to cvičení...  K jeho dalším zálibám patří, kromě hry na bicí, stolní tenis, ve kterém dosáhl několika 
úspěchů (např. 1.místo v okresním přeboru žáků nebo 2.místo na Poháru olympijských nadějí!!!), fotbal, florbal, jízda na kole a 
rybaření.  
„Svůj volný čas  nejraději trávím hrou na bicí nebo provozováním různých sportů. Mezi mé oblíbené předměty ve škole patří 
zeměpis a dějepis.“  
 
 

 
 
Tomáš Helikar (kytara) - je amatérským filmařem, střihačem, zvukařem, správcem domovní pc  sítě, stavěčem pc  a  
organizátorem KORu (stará se o včasnou informovanost členů orchestru, na vystoupeních  o  zázemí – židle, stoličky, pulty). 
 
 
 
 
 
Marek Holý (klavír, zpěv) studuje hru na klavír a sólový zpěv. Je zapáleným muzikantem, pro svojí rockovou kapelou  
nejen upravuje známé „pecky“, ale také sám muziku skládá. Hraje také na elektrickou kytaru, ovládá notační program a nelekne se 
ani "zvukařiny". Prostě hudba ve všech aspektech... V oboru hra na klavír vyniká ve schopnosti improvizace, v sólovém zpěvu je 
zaměřen na pop a rock, ale lidovou píseň jako člen „Netrafolky“ také neodmítá. Absolvuje hru na klavír ve třídě p.uč. Kalvodové 
a zpěv ve třídě p.uč.Včelákové. 
 
 

 
Veronika Holubová (keyboard) - je absolventkou ve hře na keyboard. Navštěvuje pobočku v Sobotce a začala hrát u paní 
učitelky Lochmanové. Veronika bydlí v Dolním Bousově a myslím, že by se na prstech jedné ruky dalo spočítat, kdo tam umí hrát 
stejně dobře jako ona. Dá se tedy o ni říct, že patří k nejlepším hráčkám na keyboard v Dolním Bousově a co víc, je na ni absolutní 
spolehnutí. Jsem ráda, že i když ji čekají přijímací zkoušky na střední školu, výuku u nás nevzdala a Sobotka má po nějakém čase 
zase absolventku.  Držíme jí palce, aby byl pro ni měsíc duben po všech stránkách úspěšný a aby keyboard zůstal jejím koníčkem. 
 



 
Marie Chodúrová (klavír)  - Navštěvuje posledním rokem základní školu a proto se pilně připravuje na zkoušky na střední školu. 
Vedle toho se ale naplno věnuje klavíru a to potvrdila i svou účastí v krajském kole klavírní soutěže v Hradci Králové, kde byla 
oceněna za svou hru čestným uznáním 1.stupně. Mezi její koníčky nepatří jen hudba, ale třeba i kreslení  nebo hraní kuželek. 
Chtěla by se stát architektkou, tak si třeba jednou odpočine od výkresů hrou nějaké pěkné písničky na klavír.  
 
 
 
Klára Jampílková (elektrická basová kytara) Klára začínala  v naší hudebce studovat nejprve hru na klasickou kytaru. Po asi 
zhruba pěti letech ale přišla na to, že se dají kluci lépe lákat v popových kapelách než v klasickém kytarovém orchestru, a tak 
přesedlala na kytaru basovou, se kterou letos absolvuje u pana učitele Tomáška. Je také členkou skupiny „Popík“, která v naší 
škole  působí. 
 
 
Jakub Kazda (zpěv) - Jakub Kazda je žákem 9. třídy Základní školy, Jičín Železnická 460. Začátkem zpívání Jakuba pro 
veřejnost bylo jeho vystoupení na benefičním koncertu v Jičíně v roce 2002, jehož výtěžek byl použit ve prospěch zdravotně 
postižených dětí. Tehdy mu bylo 10 let a rád na svůj první koncert vzpomíná. Od té doby se zúčastnil řady různých koncertů, 
festivalů a vernisáží. Mezi nejvýznamnější jistě patřil festival „Rovenské zvony“, Country festivaly v Jičíně a v loňském roce měl 
tu čest vystoupit jako host skupiny KAMELOT, která slavila své 25 výročí. Soutěžil i na dvou ročnících „Velišského slavíčka“, 
kde se vždy umístil na 3. místech a to jak u diváků, tak i u odborné poroty. Patnáctiletý Jakub nejraději zpívá pomalejší písně 
s texty k zamyšlení. V loňském roce vydal své první CD, kterému dal název „Zpěvem ke štěstí“. Na tomto CD je i řada jeho 
vlastních písní.  
 
 
Jiří Kerner (saxofon) – Jirka začínal v hudebce nejprve jako nesmělý žák hrou na zobcovou flétnu, ale pak mu učaroval saxofon a 
dnes  působí jako sebejistý student v naší mladé kapele „Popík“ jako platný člen této kapely  a jako výborný muzikant. Také se 
iplatňuje jako komorní hráč – hraje v duu s příčnou flétnou (Lucií Daňkovou). Velmi často jezdí s rodiči lyžovat. 
 
 
 
Jan Klika (keyboard) - Navštěvuji 8.třídu III.ZŠ v Jičíně. Baví mě hudba, a proto chodím hrát na keyboard, na sólový a sborový 
zpěv. Ale když jsem byl ve třetí třídě, začínal jsem hrát na housle.  Na keyboard chodím proto, že mě přijde mnohem zajímavější 
než klavír. Můžu totiž využívat rejstříky např.od rocku po techno. Hrozně mě baví si tohle upravovat. Jsem také rád, že mě učí 
p.uč.V.Matušková, protože je hodina volnější a neutrhne mi hlavu za to, když něco neumím (a to je docela často ☺ ). Kromě 
hudby, mě baví počítač – u něj bych mohl být klidně celý den. Oblíbená barva – modrá, oblíbené jídlo – špagety, oblíbená 
zpěvačka – Pink, oblíbený předmět – zeměpis. Jednou bych se chtěl věnovat cestovnímu ruchu a dělat průvodce v cizině. 
 
 

 
Tomáš Kolina (kytara) – hru na kytaru navštěvuje již sedmým rokem ve třídě p.uč.Botkové. Jeho závěrečný koncert 
bude společně s ostatními kytaristy za doprovodu Kytarového orchestru naší školy. Umí plynně německy a velmi 
nenápadným žákem. 
 
 

 
 
Pavel Koloc (keyboard) - Chodím do 8.třídy na II.ZŠ v Jičíně. Baví mě hra na keyboard a dále také plavání, jízda na kole, 
lyžování, matematika a zeměpis. Co mě ve škole absolutně nebaví je český jazyk. 
Samozřejmě když chodím do ZUŠ, musím také chodit na hudební nauku, která mě vůbec nebaví. 
Pokud se mi to podaří, rád bych vystudoval v budoucnu obchodní akademii v Jičíně. 
 
 
Terezie Kracíková (flétna) - Tereza  Bacha hraje, ale nerada. Ale vždycky jí nalákám na cokoliv moderního, zejména, když to 
zavání  jazzem. Tereza nemá vůbec zábrany hrát  před lidmi,  jít na soutěž, zkoušet skladby a styly, které nezná. Bez obav  si 
vybere i přednes, který by většina žáků odmítla, což ostatně potvrzuje  výběrem přednesu pro svoje absolventské vystoupení, kdy 
zvolila moderní skladbu Jana Truhláře. Tereza má kromě vynikajícího prospěchu ještě spoustu koníčků a zájmů, nechápu, jak to 
dokáže všechno stihnout a být tak v pohodě. Je platnou členkou souboru staré hudby „Cantus firmus“, který působí v naší ZUŠce. 
 
 
 
Eliška Krausová (zpěv, kytara) – Ahoj, jsem Eliška Krausová a je mi 14 let. Ve třetí třídě jsem začala chodit na kytaru a potom si 
jedna paní učitelka ve škole všimla , že bych mohla i zpívat .Tak jsem v šestce začala ještě se zpěvem. Kromě do hudebky , chodím 
taky na volejbal, který mě moc baví. Jsem v devítce, takže jdu příští rok na střední. Hlásím se na Lepařovo gymnázium v Jičíně, 
chtěla bych tam studovat, protože chci jít na vysokou. Jinak bych chtěla poděkovat oběma mým paním učitelkám – Ivaně 
Hučíkové – ta o ní píše: „Přišla jako úplně malá holčička, měla vlasy do pasu a vůbec nemluvila. Teď má vlasy kratší  a mluvení  jí  
jde báječně , ačkoliv očima vyjádří taky úplně všechno...“   a Janě Včelákové, protože byly vždycky moc fajn. 
 
 
 
Martina K ůtková (klavír ) - naši hudební školu začala navštěvovat jako malá baletka. Její první krůčky na půdě naší školy totiž 
udělala v tanečním oboru. Nakonec baletu nechala a začala hrát na klavír. A protože jí to nestačilo :-), tak hraje i na příčnou flétnu. 
Jinak studuje na gymnáziu v Nové Pace a uvažuje o tom, že z ní jednou bude zubařka. Tak hodně štěstí... 
 
 



 
 
Aneta Džudžová (výtvarný obor) – absolvuje ve třídě p.uč.Lucie Svobodové. 
 
 
 
 

 
Michaela Lemmerová (keyboard). Míša navštěvuje 2.základní školu v Jičíně (8.třída), kromě hry na keyboard ráda 
zpívá, čte, cestuje k moři, jezdí na kole, má ráda léto, modrou barvu a svíčkovou 
Že je velmi muzikální prokázala již několikrát nejen jako sólová hráčka, ale také velmi dobře umí doprovázet.   
 
 
 

 
Gabriela Mašková (zobcová flétna – Gábina už téměř patří k inventáři naší školy. Odmalička se věnuje hře na zobcovou flétnu, 
ve které je skutečně již brilantní hráčkou, o čemž se jistě budete moci přesvědčit na absolventském koncertě. Kromě sólového 
hraní ji ale ještě daleko častěji můžeme slyšet i v nejrůznějších komorních seskupeních. O úspěších svědčí i loňská účast v soutěži, 
kterou vyhlásilo ministerstvo školství, kde získala se spoluhráčkami v krajském kole 1.místo. 
 
 
 
 
Jan Matějka (bicí nástroje) – na bicí začínal ve třídě p.uč.Fr.Komárka a od letošního školního roku se stal žákem p.uč.J.Havelky, 
kde také bude absolvovat. Jako závěrečnou skladbu svého studia si vybral nádhernou píseň „Cherry Pink“, kde sólo na trubku bude 
hrát  jeho starší bratr Jakub a Honza ho doprovodí na soupravu bicích nástrojů.  
 
 
 
 

Ahoj!Jmenuji se Jana Mikulová a přišla jsem na svět 22.1.1989. Bydlím s rodiči v Lomnici nad Popelkou, kam jsem chodila také na základní 
školu a samozřejmě i na ZUŠ. 10 let jsem se tam učila hrát na housle a tancovat. Nyní studuji, doufám posledním rokem, 
Masarykovu obchodní akademii v Jičíně. Na housle už, bohužel, kvůli změně učitele nechodím, zato se stále věnuji tanečnímu 
oboru v Lomnické ZUŠ, samozřejmě zpěvu v Jičínské ZUŠ a druhým rokem také ochotnickému divadlu. Pokud mám chvíli času 
tak chodím ráda do přírody, fotografuji nebo pořádám dobrodružné výlety s kamarády. Ráda zkouším nové věci, hlavně sporty a 
nejraději mám cyklistiku, turistiku, horolezectví, volejbal, lyžování a powerkiting. V lednu tohoto roku jsem se také zúčastnila 
talentových zkoušek na Konzervatoř Jaroslava Ježka, které pro mně bohužel dopadly neúspěšně. Naopak jsem byla pozvána do 
kapely „Allegro“ z Jičína, jako záskok za zpěvačku na mateřské dovolené. Do budoucna se připravuji na přijímací zkoušky na pár 
vysokých škol humanitního zaměření a doufám, že mi alespoň jedna z nich vyjde. Zpěvu se ale chci věnovat nadále a myslím, že 

mě to bude i více těšit než mezi kariéristy na konzervatoři. Hezký den. 
 
Michal Mrzena (kytara, keyboard) ,  je punkovým fandou a byl by rád i punkovým kytaristou. Rozhodně však 
patří k brilantním diskutérům, oplývajících šarmem a chytrým humorem. 
„Je mi 15 let a studuji na Lepařově gymnáziu v Jičíně prvním rokem. Jako malý jsem hrál 2 roky na zobcovou 
flétnu a pak jsem přešel na kytaru. V 11letech jsem si přibral i keyboard, protože se mi líbí hrát na klávesy a líbí 
se mi, že si můžu měnit rejstříky a hraje k tomu doprovod. Hra na keyboard se mi líbí a baví mě to. Také jsem se 
přidal ke kapele, kde hraji na basovou el. kytaru. Muzika mě prostě baví a je to moje hobby. Hrál jsem volejbal a 
házenou,  ale teď se snažím tancovat hip-hop a break. Můj oblíbený žánr je punkrock a hip-hop. 
 
 
Pavlína Palasová (flétna) - patří k těm šťastným, kterým jde všechno, studuje na  Lepařově gymnáziu a taky orientačně běhá  a 
čím je starší, tím hraje líp a líp na svou „příčku“. Vzhledem k technické zběhlosti, si může vybírat i náročné přednesy a orientuje se 
zejména na starou hudbu. Před časem se stala i sólistkou v části Vivaldiho flétnového koncertu za doprovodu Kytarového orchestru 
naší ZUŠky na koncertech v kostelích v jičíně, Konecchlumí i Popovicích.. 
 
 

 
 
Jiří Paločko (keyboard) - narodil se na Štědrý den jako dárek pod stromeček. Hru na keyboard se začínal učit se u p.uč.Věry 
Čejkové, pak u  p.uč.Vladimíry Matuškové a absolvovat bude ve třídě p.uč.Zuzany Pelcové. ZŠ navštěvoval v Libáni a nyní 
studuje v Mladé Boleslavi. Hra na keyboard ho vždy velmi bavila, ale s tím cvičením to bylo vždycky horší... :-)  
 
 
 
 

Klára Plíšková (lesní roh) – do ZUŠky jserm začala chodit nejprve na zobcovou flétnu u p.uč.Hučíkové (ale to už je dávno), 
potom jsem si přibrala hru na klavír u p.uč.Štolfové a Staré, ale nejraději hraji na lesní roh, se kterým letos absolvuji první stupeň 
a chci pokračovat ve studiu tohoto nástroje i nadále ve třídě p.uč.J.Komárkové. Od loňského jara jsem členkou „Kyzivátovy 
dechovky“ v Libáni a již několik sezón „Fanfárového žesťového souboru“ v ZUŠce.  Kromě hudby  mám ráda vyloženě ženské 
sporty  jako je - hokej, jízda na motorce, box, fotbal apod. Všem těmto sportům se věnuji aktivně a téměř pravidelně chodím na 
tréninky.  
Z jídla mám nejradši svíčkovou od babičky a kuře od taťky. Nyní chodím na ZŠ do Kopidlna, ale chtěla bych po prázdninách 
studovat na Lepařově gymnáziu v Jičíně, protože mým snem je stát se chirurgem. 
 



Václav Pokorný (housle) Vašek začal chodit do „lidušky“ v Kladně, odkud se k nám přistěhoval s celou jejich 
početnou i muzikantskou rodinkou. Ihned ale zapadl mezi  výborné muzikanty, a tak netravalo dlouho a přivábila ho  
p.uč.Svobodová do své kapely „Netrafolka“, kde už hraje třetím rokem. V naší škole ho nejprve na houlse vyučovatl 
p.uč.Kopecký, ale absolvovuje ve třídě p.uč.Ondřeje Koláčného. 
Vašek je výborný člověk a muzikant a má před sebou ještě mnoho krásných nejen harmonických tónů.... 
  
 
 

Eliška Rejmanová (housle) - absolventka 7.roč. hry na housle začínala svou houslovou kariéru ve třídě p. uč. Jiřiny Hornové. V současné době 
hraje ve třídě p. uč. M. Stříbrné. Je členkou muziky folklórního souboru „Kanafaska“. Dobře se učí v kvartě Lepařova gymnázia v Jičíně. Na 

otázku: "Který předmět tě baví nejvíce?" odpověděla, že jsou všechny tak stejné, a na otázku, jestli by přeci jenom 
některý předmět trochu omezila nebo dokonce vyškrtla z rozvrhu, odpověděla, že takový předmět snad ani není. A to 
velmi vzácná odpověď. Svůj volný čas dělí Eliška mezi koně a svého psa Šibala. Šibal je ještě štěňátko, a tak ho 
Eliška vychovává a učí správným psím zvykům. Na koně, ty čtyřnohé, jí zbývá čas v pátek. Sotva doma odloží 
housle, ujíždí za svými koníčky, stará se o ně. Oni jí to vracejí svou láskou a krásou při projížďkách. A čím Eliška 
bude? To se ještě neví. Ale budeme jí držet palce, aby si do života vybrala to, co jí bude bavit a druhým dělat radost. 
 

 
Anna Runčíková (klavír) Studuji na Lepařově gymnáziu už pátým rokem. Mám jednoho bratra, jmenuje se Radek a je to " 
postrach celé rodiny ". I když je nemladším členem rodiny ( 6 let ), dá se říci, že nám svou svéráznou povahou " šéfuje ".  
Mezi mé záliby patří všechny druhy sportu, sama se aktivně věnuji  
volejbalu. Můj neoblíbenější filmový žánr jsou horrory. Když mi je smutno, nebo mám  nějaký srdcebol, na duši mě pohladí jedině 
muzika. Za to, že jsem se s hraním na klavír dostala tak daleko, vděčím především svým rodičům, kteří mě neúnavně přemlouvali, 
abych hraní nevzdávala. Jinak  si doma pro zábavu zahraji také moc  ráda na kytaru. Jinak co dodat na závěr? Ráda poznávám nové 
lidi, zvláště cizince a poslouchám jejich vyprávění o nevšedním a odlišném způsobu života. 

 
Markéta Santajová (kyeboard) navštěvuje ZUŠ v Jičíně už dlouho, byla žačkou pěveckého oddělení a letos absolvuje 
hru na keyboard. S keybordem začínala ve třídě p.uč. Vl Matuškové. Věnuje se hře sólové a byla i členkou 
keybordového tria. Markéta studuje na gymnáziu v Hořicích a už má jasno o své profesi - chce být zubní lékařkou, 
proto ji baví fyzika, chemie a matematika, ve škole by se klidně obešla bez dějepisu a zeměpisu. Její zájmy jsou 
všestranné. Mimo školu a hraní se věnuje sportu - volejbal, atletika, aerobic, závodně tancuje společenské tance. 
Zajímá ji fotografování a krasobruslení.  
 

 
 
 
Marek Šoltys (klavír). Studuji 6. rokem na Lepařově gymnáziu v Jičíně pod jménem Marek Šoltys. Na klavír jsem začal hrát po 
tříletém studiu hry na housle a hraji již 7 let. Věnuji se sportovnímu lezení jak na umělých stěnách tak na skalách, jezdím na 
snowboardu, v létě na kole, na počítači kromě hraní her tvořím webové stránky a grafiku ve photoshopu a poslední dobou se 

hodně věnuji digitální fotografii. 
 

 
Aleš Valnoha (klarinet) . Aleš je absolventem již druhého stupně ve hře na klarinet a nejčastěji ho můžete v lidové muzice 
„Netrafolce“ kam chodí velmi rád hrát, kde se cítí dobře, protože je tam dobrá parta mladých muzikantů, dnes již i kamarádů. 
Velmi rád sportuje, v dětství se nejčastěji věnoval hokeji. Také několik let působil v „Klarinetovém triu“ naší školy, se kterým 
nejen často vystupovali na koncertech, ale také získaly 2.místo v krajském kole soutěže komorních her v předchozích letech. 
Na klarinet bude hrát dál jen v Netrafolce, ale poněvadž jeho novou vášní se stal saxofon, v příštím roce zůstane věrný naší škole 
jako student na tento, pro něho nový, nástroj.  
 

 

Adam Zikmund (klavír) . Je mi patnáct let a chodím na Lepařovo gymnázium v Jičíně. Hře na klavír se věnuji již odmalička, kdy jsem 
pokaždé vystoupal na stoličku u našeho piána a dal se do hraní. Když jsem nastupoval na základní školu, přihlásil jsem se také na 
tuto hudební školu. Protože jsem byl opravdu malý, chodil jsem první dva roky do přípravky k paní učitelce Matuškové. I tato 
doba ale měla význam pro moji ,,hudební kariéru". Seznámil jsem se s klavírem a připravil jsem se ke studiu hry na tento nástroj. 
V prvním ročníku mě učila paní učitelka Venclová. Po roce ale z hudební školy odešla (asi už mě nemohla déle poslouchat) a od 
druhého ročníku se tedy mého vyučování ujal pan učitel Michal Petira. Naučil mě spoustu stupnic, akordů, trilků, etud, skladeb a 
všelijakých fint, za což mu patří moje velké poděkování. Abych přečetl noty, musel jsem také navštěvovat hodiny hudební nauky. 
Tady se mi učitelé velmi často střídali, ale vzpomenu si určitě na paní učitelku Hornovou, paní učitelku Včelákovou a paní 
učitelku Svobodovou. Těm musím samozřejmě poděkovat také. Hraju i ve dvou hudebních skupinách v naší škole. První z nich je 
„Cantus firmus“ s paní učitelkou Kalvodovou a druhým je školní kapela „Popík“ pod vedením paní učitelky Včelákové. Zde 

hraju na kytaru. Absolventská přehrávka se blíží rychlým tempem, takže končím tento příspěvek a jdu raději cvičit. Chci tam zahrát co nejlépe. 

 
O absolventkách 2.stupně tanečního oboru se dočtete více v příštím čísle. 

 

                                                                                                                                   
 
 



KLAVÍRNÍ SOUT ĚŽ VYHLÁŠENÁ MŠMT ČR - KRAJSKÉ KOLO - HRADEC KRÁLOVÉ, 18.3.2008 
      V únoru jsme vás informovali o vítězích okresního kola klavírní soutěže (konalo se na naší škole), kteří postoupili do kola krajského. 
Organizátorem tohoto kola byla  Základní umělecká škola, Habrmanova ulice v Hradci Králové (mj.známá chlapeckým pěveckým sborem Boni 
Pueri) a soutěže se zúčastnilo 50 klavíristů ze ZUŠ celého Královéhradeckého kraje. Odborné porotě předsedal pedagog pražské konzervatoře, 
koncertní klavírista pan Michal Rezek a sponzorem soutěže byla majitelka firmy na výrobu klavírů značky „Petrof“ paní Zuzana Ceralová-
Petrofová (klavír této značky vlastní např. bývalý člen skupiny Beatles Paul Mc Cartney). 
Svého úkolu se naši reprezentanti zhostili se ctí a tady jsou výsledky : 
Čestné uznání za účast  Černý Lukáš IV.  kat. ZUŠ Melodie Hořice 
Čestné uznání II.stupně   Pehová Libuše VI.  kat. ZUŠ Hořice 
 Vlačihová Jana   X.  kat. ZUŠ Nová Paka 
Čestné uznání I.stupně Čeřovská Daniela    0.  kat. ZUŠ Nová Paka 
 Wünschová Pavlína      II.  kat. ZUŠ Hořice 
 Kovářová Miluše  III. kat. ZUŠ Hořice 
 Chodúrová Marie       VII. kat. ZUŠ J.B.Foerstera Jičín (třída p.uč.Daniely Štolfové) 
 Frydrychová Eliška  IX. kat. ZUŠ J.B.Foerstera Jičín (třída p.uč.Petry Matouškové) 
 Vondráčková Vladimíra  IX. kat. ZUŠ Melodie Hořice 
3. místo Jozífek Martin      0.  kat. ZUŠ J.B.Foerstera Jičín (třída p.uč.Věry Čejkové) 
 Zlatníková Soňa      X. kat. ZUŠ Nová Paka 
2.. místo Stránská Darina                     I.  kat. ZUŠ J.B.Foerstera Jičín (třída p.uč.Kataríny Kalvodové) 
 
     Děkujeme všem mladým umělcům za zodpovědnou reprezentaci a za všechny ty hodiny a hodiny příprav strávené za klavírem, kdy 
spousta jejich vrstevníků hrála odpočinkové hry na PC nebo "randila" někde v parku :-)  
     Děkujeme i jejich učitelům a rodičům - bez vysoké profesionality těch prvních a chápavé podpory těch druhých by děti svůj talent 
nikdy dostatečně nerozvíjely a o reprezentaci v tak náročné soutěži by si okres Jičín mohl nechat jenom zdát. 
     Přeji všem, ať je pro ně hudba nadále balzámem pro duši....  

za Okresní klavírní uměleckou radu - Kalvodová Katarína - ZUŠ J.B. Foerstera Jičín 
 

Na začátku jsem slibovala, že Vám představím letošní oceněné učitele u příležitosti „Dne učitelů“. Tak tedy letos obdrželi ode mne „Ocenění paní 
ředitelky“ tito učitelé: 

                                       
                  

    

                                                                                                                                                
   
   
   
   
   PPPOOOZZZNNNÁÁÁTTTEEE   JJJEEE????????? 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                             

Pavel  KRČMÁRIK,dipl.um.  
� za trpělivost a ochotu při odhalování tajů keyboardové a počítačové techniky 
� za ochotu a příkladnost při suplování tanečního oboru                                                                          Vladimíra MATUŠKOVÁ, 

DiS.  
� za napsání osnov pro elektronické klávesové nástroje 

� za spolupráci s ostatními odděleními 
� za příkladnou práci se žáky 

Petra MATOUŠKOVÁ, DiS.  
� za svědomité vedení pobočky ZUŠ v Sobotce 
� za spolupráci s Městským úřadem v Sobotce a tamními vzdělávacími a společenskými organizacemi 

Věra ČEJKOVÁ, DiS. 
� za ochotné a spolehlivé zastupování nepřítomných kolegů 
� za opětovné radostné „nalezení se“ v pedagogické práci 

� za práci se „Sborečkem“ a „Chobotnicemi“ 
Miloslavě VRBOVÉ, DiS. 

� za vynikající pedagogickou práci 
� za dobrou komunikaci ve smyčcovém oddělení a její vedení 
� za vynikající výsledky svých žáků v soutěžích                                                                                       Mgr.Ivana HUČÍKOVÁ, DiS.  

� za vedení a práci v kytarovém orchestru 
                 



BBBBBBBB        LLLLLLLL        AAAAAAAA        HHHHHHHH        OOOOOOOO        PPPPPPPP        ŘŘŘŘŘŘŘŘ        EEEEEEEE        JJJJJJJJ        EEEEEEEE        MMMMMMMM        EEEEEEEE        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!        
        

VVVVVVVV        ŠŠŠŠŠŠŠŠ        EEEEEEEE                                NNNNNNNN        EEEEEEEE        JJJJJJJJ        LLLLLLLL        EEEEEEEE        PPPPPPPP        ŠŠŠŠŠŠŠŠ        ÍÍÍÍÍÍÍÍ!!!!!!!!        !!!!!!!!!!!!!!!!        

                                           
CO NÁS ČEKÁ? 

� 2.-3.4. téměř polovina učitelů jede na školení rámcového vzdělávacího programu  Základního uměleckého vzdělávání do Písku, který 
píšeme v rámci celé republiky a podle toho, zda ho dobře napíšeme, budou se podle něho učit děti ve všech „hudebkách“, tedy POZOR!, 
v těchto dnech odpadá výuka hudební nauky a PHV a výuka u těchto učitelů: Botkové, Čejkové, Hučíkové, Kalvodové, Koláčného, 
Komárka, Komárkové, Matouškové, Matuškové, Stříbrné, Svobodové Zdeny, Včelákové, Vrbové. 

� 9.4. 16,00 v Porotním sále se uskuteční absolventská přehrávka, která je zároveň závěrečnou zkouškou daného studia 
� 10.4. koná se v ZUŠ v Novém Městě nad Metují krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na smyčcové nástroje. Naši školu reprezentují 

cellisté ze třídy p.uč.Miloslavy Vrbové – Milan Krotký  a Anežka Pokorná. Držme jim palce!!!  
� 25.4. 14,00  Porotní sál  generální zkouška na absolventský večer 
� 25.4. 18,00 Porotní sál Slavnostní večer absolventů hudebního, tanečního a výtvarného oboru 
� 30.4. 10,00-11,30 – připravujeme výtvarný program pro žáky ze ZŠ v Nemyčevsi.   

 
KDO SE  V DUBNU NARODIL?  

� 7.4.1981  p.uč.Pavel Krčmárik 
� 15.4.1949 p.uč. Jana Nevrlá 
� 19.4.1954 p.uč. Hana Botková 
� 21.4.1957 p.uč. Zdeňka Svobodová 

 
 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SRDEČNĚ JSTE ZVÁNI NA KONCERT 
ABSOLVENTŮ DO POROTNÍHO SÁLU 25.4. 18.00, 
který se koná pod záštitou Mgr.Richarda Koníře (místostarosty 
Města Jičín) a MVDr.Jiřího Lišky (místopředsedy Senátu ČR). 

Koncert Vás budou provázet 

 

Vítězkami s 1.místem se staly: Jessica Kleistnerová, Radka Novotná a Klára Kyselová, 
diplom za 2. a 3.místo Aneta Mizerová a Tereza Mochanová 

a  


