
 1 

     Milí žáci,  
      do rukou se vám dostávají poslední zprávičky z naší školy v tomto školním roce. Za vedení školy vám všem chci nejprve poděkovat za to, o jak 
velký kus jste se dostali ve svém uměleckém snažení dál než v loňském roce a našim nejmenším, za snahu a píli, kterou po celý rok dělali radost svým 
učitelům a učitelkám. 
     Tento školní rok byl pro Vaše učitele náročný tím, že vytvářeli nové osnovy, podle kterých by se mělo učit od školního roku 2010-2011. Naše „zuška“ 
totiž byla vybrána ze 437 ZUŠ v ČR mezi 42 těch, které připravují učební osnovy a plány, podle kterých se bude učit ve všech školách v ČR, jenž jsou 
zařazeny MŠMT do „rejstříku škol“.  Byla to velká fuška, stálo to všechny mnoho úsilí – protože vymyslet osnovy tak, aby se Vám podle nich dobře hrálo, 
malovalo i tančilo a aby navíc jsme z toho všeho měli společně velkou radost, tak to není jen tak. Ale musím všechny učitele moc a moc pochválit, 
protože vždycky v první řadě mysleli na VÁS, jestli to či ono je to nejlepší právě pro vás! Jsem přesvědčená, že odvedli výbornou práci a učební osnovy 
jsou nejen plné povinných prvků (prostě řemeslo se hold nijakým způsobem nedá ošidit), ale také plné dobrých nápadů, společných projektů a hlavně se 
v nich nachází radost ze všech činností. A proto tu také jsme, abychom si svým „uměním“ dělali vzájemné potěšení! 
    Tak tedy vám všem, krásné prázdniny plné pohody, sluníčka a letních radovánek přeje z celého srdce Vaše paní ředitelka! 
 
 
 
     Pokud jste náhodou šli takhle v dubnu - ve čtvrtek ráno kolem kina a viděli jste tam čtyři postavičky se dvěma cellama, pak jste si určitě museli říkat, 
že vyloupit banku takhle po ránu není moc moudré... Ale to byl však omyl-žádní lupiči to nebyli a z bližšího pohledu jste mohli zjistit, že o lupiče opravdu 
nejde. Šlo o Anežku Pokornou a Milana Krotkého , kteří se probojovali do krajského kola ve hře na violoncello a právě čekali na dojednaný minibus, 
aby se mohli přesunout do Nového Města nad Metují, kde se tato soutěž konala.  
     V místě konání bylo opravdu rušno, a tak hned po rozehrání se na ně už těšilo pódium, kde předvedli vše, co si tak dlouho připravovali. Potom si 
udělali spolu s paní učitelkou Čejkovou a Stříbrnou krátkou exkurzi po městě a také navštívili místní krásný zámek i s přilehlou zahradou. Okoštovali 
velice dobrou zmrzlinu, která je tam vyhlášená a už byl čas jít si vyzvednout diplomy, na kterých měli oba napsaní, že jsou na třetím místě. Vybrali si 
drobnůstku a už spěchali do mikrobusu, aby stihly včasný návrat.  
     Myslím, že soutěž se vyvedla a určitě moc děkujeme všem paním učitelkám, ale hlavně paní učitelce Miloslav ě Vrbové , za pevné nervy s mnohdy 
nelehkými skladbami, které nás naučila,  ale především s námi – jejími věrnými žáky.                                                                                                      AP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH DARINY STRÁNSKÉ: 
     Darina Stránská je známá svou soutěžní „posedlostí“. Co jinému dělá psychické potíže, tak Darina zvládá s přehledem. Naopak – soutěžení je pro ni 
samotnou nesmírnou motivací k další práci. Však uznejte, žačka, která navštěvuje 3.ročník základní školy navštěvuje v naší zušce hru na zobcovou 
flétnu, hru na klavír, hru na klarinet, sólový i sborový zpěv a ještě k tomu všemu je platnou členkou souboru staré hudby „Cantus firmus“.  
     Tak tahle naše Darinka se rozhodla, že změří své dovednosti ve hře na zobcovou flétnu v opravdické celorepublikové soutěži „Novohradská flétna“ a 
odjela se svými rodiči a svou korepetitorkou paní učitelkou Danielou Štolfovou na soutěž no Nových Hradů v Jižních Čechách.  V její kategorii soutěžilo 
celkem 26 ostřílených hráčů a Darinka s přehledem zvítězila. Dokonce obdržela navíc zvláštní cenu za interpretaci skladatelky prof.Vlasty Bachtíkové, 
která byla soutěži osobně přítomna. Celkový počet soutěžících byl 100 flétnistů a na koncert vítězů bylo třemi porotami vybráno jen 7 hráčů a mezi nimi 
také naše Darina. 
     Darince děkujeme za reprezentaci školy, srdečně jí blahopřejeme a do dalších „hudebních“ let přejeme, aby jí chuť hrát jen tak neopustila! Také 
blahopřejeme a děkujeme její paní učitelce zobcové flétny – Janě Vávrové a korepetitorce p.uč. Daniele Štolfové!! 

Bc.Jaroslava Komárková, ředitelka školy 
Zde přikládáme dopis, který jsme obdrželi od maminky Darinky – paní Aleny Stránské: 
Dobrý den, 
tak jsme se vrátili úspěšně z Jižních Čech. Prožili jsme dva dny v nádherném prostředí Nových Hradů. Soutěž Novohradská flétna zahajoval mimo jiné i 
režisér Zdeněk Troška. Darinka se v tak početné konkurenci soutěžících z celé republiky neztratila a získala 1. místo a ještě jeden diplom za nejlepší 
provedení skladby Vlasty Bachtíkové. Navíc byla vybrána na večerní koncert vítězů, kde s paní učitelkou krásně zahrály.  I paní učitelka Daniela 
Štolfová si vedla skvěle a dostala zvláštní ocenění za klavírní doprovod. Jsme moc rádi, že mohla Darinku klavírně doprovázet a byla ochotna ve svém 
volném čase s námi jet, za což jí moc děkujeme. Poděkování patří i paní učitelce Janě Vávrové, která Darinku tak dobře na soutěž připravila. Máte ve 
svém týmu moc šikovné mladé učitele.  

S pozdravem Alena Stránská 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BLAHOPŘEJEME, 

MÁME RADOST! 
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ZPRÁVY Z NAŠICH TŘÍD 
Sobotecká hudební nauka p.u č. Zdeňky Badové  
     Hudební nauku vyučuji v Sobotce teprve od října loňského roku. Je to předmět, který si žáci ZUŠ nevybírají dobrovolně. Je jakousi povinnou součástí 
hlavního předmětu, a proto je někdy obtížné zaujmout děti tak, aby i tyto hodiny navštěvovaly rády. Proto se snažím využít všech možností. Vedle 
teoretických znalostí zpíváme oblíbené písničky, doprovázíme se hrou na Orffovy nástroje, tancujeme, hrajeme hudební pexeso, rytmizujeme říkadla  
atd. Mám pak dobrý pocit, když žáci nadšeně zpívají a radostně „tlučou“ na bubínky.  
Jejich dobrá nálada a úsměvy jsou pro mě pak tou největší odměnou.                                                                               Zdeňka Badová 
 
Kytarová t řída p.uč. Hany Botkové    
     Jak proběhl tento školní rok v naší kytarové třídě? Jako v loňském školním roce máme své spolužáky také v sobotecké pobočce naší školy. Deset, to 
není zanedbatelné číslo a v prosinci po rozvázání pracovního poměru panem učitelem Kulhavým se naše řady rozšířily o osm nových studentů.Tento 
školní rok byl ve znamení kytarové soutěže, kterou každé tři roky vyhlašuje MŠMT. Školní kolo, kterého se zúčastnili všichni žáci se konalo v týdnu od 
26.1.V okresním kole, které proběhlo v březnu, získala  Aneta Mizerová třetí místo ve své kategorii. Jsem ráda, že všichni žáci působí aktivně ve 
školních souborech, ať je to kytarový orchestr, Netrafolka a nebo přípravný kytarový orchestr. Protože nás brzy osloví konec školního roku, chtěla bych 
všem žákům popřát pěkné prázdniny, odpočiňte si a načerpejte nové síly do dalšího školního roku                                                               Hana Botková 
 
Třída p.uč. Věry Čejkové  
     Skupina „Chobotničky“- osmiruční hra na klavír byla založena v letošním škol.roce 2007/8. Navštěvují ji 4 žákyně: Petra Hrabalová, Adéla Koubová, 
Aneta Kubíčková a Jitka Šimáková. V repertoáru mají zatím 2 skladby (na 3. se pracuje): Veselé prázdniny od H.Hoppa a hit „Chobotniček“ Concerto 
pro Julii od M.Schoenmehla. 
     Skupina „Chobotnice“ - osmiruční hra na klavír vznikla v září r. 2001 a začínala studiem známé skladby Arama Chačaturjana - Šavlový tanec.Tehdy 
ho hrály žákyně Marie Fišerová, Inka Chaloupská, Vlasta Jenčková a Zuzana Pelcová. Později přibyl Petr Hejda a Eva Šulcová. Od té doby je to 
nejmilejší hit skupiny a střídající se žáci ho stále rádi hrají. Největším zážitkem bylo zahrát si tuto skladbu na pohádkovém festivalu „Jičín město 
pohádky“ při nádherně plném ozvučení na celé jičínské náměstí. 
    O rok později se skupina zúčastnila festivalu „Lomnické hudební jaro“, vyhrála a od té doby se každý rok zúčastňuje soutěže s novými a novými 
skladbami. Podařilo se jí každý rok vyhrát a vystupovat na galakoncertě v lomnickém divadle. Je to vždy velký zážitek! Pro letošní rok byla ale zrušena 
kategorie čtyřruční hry a tak místo toho jedou Chobotnice na „umělecké turné“ do Tábora v Jižních Čechách, kam byli pozváni na koncert místní ZUŠ. 
    V „Chobotnici“ letos hrají: František Fišer, Jan Fišer, Marie Fišerová a Josef Kracík, který hraje dle potřeby bicí. V repertoáru „Chobotnic“ je letos 
významná skladba A.Chačaturjana - Valčík z opery Maškaráda. Dále skupina hraje: Jazzový valčík-A.Schmitz, Hudba pro fontánu- P.Hapka, Píseň beze 
slov-H.Hopp, Šavlový tanec-A.Chačaturjan, Yesterday- J.Lennon a P.McCartney. 
Všem svým i všem jiným žákům přeji krásné a ještě krásnější prázdniny! Ať z Vás radost z muziky nikdy nevyprchá!                                     Věra Čejková  
 
Taneční třída p.uč.Evy Černochové  
     V sobotu 17.5.2008 se naše nejstarší tanečnice zúčastnily soutěže „Destiny’s Jam“, která se konala v Masarykově divadle v Jičíně. V kategorii 
scénických tanců  dívky obsadily 1. místo s choreografií „Jízda MHD“. Patří jim dík a uznání za vzornou reprezentaci naší školy a za jejich profesionální 
přístup k přípravě na tuto akci. 
   V sobotu 24.5.2008 jsme vystupovaly s ostatními soubory ZUŠ v rámci „Valdštejnských dnů“. Náplní našeho vystoupení byly historické tance a diváci 
se na nás přišli podívat jak na Valdštejnovo náměstí, tak i na zámecké nádvoří během celého dne. 
    Protože z důvodu mé 2-měsíční pracovní neschopnosti jsme byli nuceni odvolat soustředění TO na Nebákově a dubnové představení v Masarykově 
divadle, byly tyto akce přesunuty na nový školní rok. 
     Soustředění proběhne 5.9.-7.9.2008 a představení pro školy a veřejnost v říjnovém termínu po dohodě s ředitelstvím divadla. Do konce školního roku 
„dotáhneme“ všechny choreografie a budeme se těšit, až se po prázdninách sejdeme a vynahradíme si vše o co jsme „díky“ mé nemoci přišli. Okamžitě 
po skončení soustředění nás čekají vystoupení v rámci festivalu „Jičín město pohádky“ a přípravy na soutěž tanečních oborů ZUŠ, která probíhá každý  
třetí rok. 
     Všem svým dětem přeji krásné prázdniny plné nezapomenutelných zážitků, sluníčka a pohody. Užijte si naplno volných dnů ve zdraví a bez úrazů a 
mějte se nádherně. Na vás všechny se budu moc těšit.                                                                                                                                Eva Černochová 
 
Klavírní t řída p.uč. Kataríny Kalvodové  
     Školní rok 2007/2008 byl v klavírním oddělení rokem soutěžním. Tři roky od poslední soutěže utekly jako voda a tak září patřilo výběru repertoáru, 
poctivému zkoumání možností každého žáčka či studenta a společným dumáním nad notami. Práce se vyplatila a většina kluků a dívek zahrála velmi 
hezky, nejlepší výkon však podala Darina Stránská, která získala 2. místo v krajském kole. 
     Letos jsme měli v naší klavírní třídě starost i o absolventy - dvě děvčata na I. a jeden kluk na II.stupni. Veřejně naši třídu na absolventském koncertě 
reprezentovala Veronika Bukovinská a zaslouží si za svůj výkon pochvalu nejen od své učitelky.... 
     Možná se ptáte - a co žákovské koncerty? No jo, těch bylo letos pomálu, většinu sil jsme totiž věnovali psaní Školního vzdělávacího programu, 
absolvovali jsme nesčetná školení, spoustu schůzek a porad - jak vedoucí oddělení, tak učitelé v jednotlivých odděleních a vůbec - celý pedagogický 
sbor. A věřte, že k dobru všem žákům a studentům...nové myšlenky a nápady nás - myslím - všechny posunuli opět kousek dál a snad budeme umět i o 
ten kousek lépe učit a předávat zkušenosti svým svěřencům. 
     V Nauce o hudbě (studenti II.stupně studia) jsme také nezaháleli. Myslím, že listopadová párty, kterou škola poděkovala svým žákům za skvělou 
reprezentaci školy, byla zajímavým procvičením si organizování a moderování veřejné akce. Největší pochvalu si zaslouží Bára Komárková, která 
odvedla nejen obrovský kus práce, ale sehnala i sponzorský dar! Mimochodem, Báro, gratulujeme k maturitě!!! :-) 
     Soubor staré hudby Cantus firmus má za sebou docela příjemný rok s mnoha vystoupeními a obohaceným novým repertoárem. To víte, když se 
smíchá poctivá práce s láskou k hudbě, k tomu se přidá jako koření najemno nastrouhaná dobrá nálada a zalije se to sklenicí kamarádství a smyslu pro 
humor, vznikne něco krásného... a já děkuji všem členům, že je mohu vést! 
S pozdravem a přáním pohodových a hlavně oddechových prázdnin vás zdraví                                                                                     Katarína Kalvodová 
 
Třída p.uč. MgA.Františka Komárka  
     Se všemi žáky se mi spolupracovalo výborně (i když někteří by mohli cvičit více). Z oddělení dechových nástrojů bych vyzdvihl práci absolventa 
II.stupně ve hře na klarinet Aleše Valnohy především za jeho příkladnou spolupráci s „Netrafolkou“ paní učitelky Svobodové a absolventa I.stupně ve hře 
na saxofon Jiřího Kernera za spolupráci s kapelou „Popík“ paní uč.Včelákové. 
    Ještě chci pochválit za celoroční  práci Oskara Lamače (klarinet) a kytaristku Jessicu Kleistnerovou, která letos v okresním kole soutěže v O.c) 
kategorii získala 1.místo. 
Pěkné prázdniny a v září na viděnou !                                                                                                                                                       František Komárek  
 
Třída p.řed. Bc.Jaroslavy Komárkové  
     Moje třída se letos trošičku rozrostla. Nejen o novou malou hornistku, ale především o žáky v našem Malém symfonickém orchestru a od pololetí 
také o žáky z folklorního souboru Kanafaska.  
     Co se týká žákyň mé hornové třídy, chci letos vyzdvihnout především Kláru Plíškovou, absolventku I.stupně, která za své tříleté studium hry na lesní 
roh dokázala, že když se pracuje poctivě a s velkou chutí, může dokázat velmi mnoho. Klára dokáže přesvědčivě zahrát v sólové hře jak klasickou 
hudbu  tak swing a je platnou hráčkou Fanfárového souboru naší školy a dokonce hráčkou libáňské Kyzivátovy dechovky. Za zmínku také stojí velká 
zajímavost v podobě žačky Aleny Hučíkové, která začala hrát na lesní roh letos v září (v osmi letech) a to dokonce ještě neměla ani zuby. Žádná 
technika jí zatím nedělá problém, a tak má za sebou již 4 veřejná vystoupení (naposledy jste si ji mohli poslechnout na koncertě v kostele při 
Valdštejnských slavnostech). 
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     Malý symfonický orchestr je úžasná parta malých i mladých hudebníků. Máme za sebou jeden rok společné – někdy velmi náročné a těžké – 
spolupráce, ale jsem na jejich pokroky velmi pyšná. V současné době hrajeme úpravy částí nejkrásnější hudební literatury jako je Smetanova Vltava 
(hlavní téma řeky), Čajkovského Labutí jezero (hlavní téma) a Dvořákovo Largo z Novosvětské symfonie. Během roku jsme obohatili orchestru o hru na 
tympány (Josef Kracík) a pozoun (Jan Karásek) a zvuku našeho orchestru to velmi prospělo. Bohužel, nás od září opustí velmi šikovná klarinetistka 
Tereza Kovandová (z důvodu stěhování do Hradce Králové), tak ji přejeme, aby si našla i tam soubor, ve kterém se také dobře uplatní a bude jí tak 
dobře jako mezi námi. Pokud jste zvědaví a máte chuť si nás poslechnout, přijďte do kostela sv.Ignáce  18.6. v 18.00 hodin . 
     Kanafaska – nikdy bych nevěřila, že mě nadchne práce s folklorním souborem.  A věřte nebo ne – nadchla! Také v tomto souboru se semkla bezva 
parta, která hraje s velkým nasazením a chutí. Od září k houslím a violoncellu a jedné zobcovce přidáme ještě dva hráče na zobcovou flétnu a to bude 
teprve paráda! Však už máme premiérové sólové vystoupení (bez tanečnic) za sebou – při Valdštejnských slavnostech. 
     Všem „mým“ žákům děkuji za trpělivost se mnou, za jejich nadšené muzicírování a přeji jim jen pohodové a šťastně strávené prázdniny. Těším se 
s vámi se všemi opět v září na viděnou!!! :-*))                                                                                                                                        Jaroslava Komárková 
 
Houslová t řída p.uč. Miroslava Kopeckého  
     Letošní rok byl pro nás výjimečný tím, že se konala soutěž MŠMT ve hře na housle. Zúčastnily se jí ty nejmenší děti a pěkně zabodovaly :-). Doufám, 
že jim to dodá další elán do práce a s chutí se příští rok vrhnou do nových skladeb. Nejen malé děti, ale i ty starší udělaly za rok velký pokrok, a tak  si 
všichni zasloužíte prázdniny.  
Tak vám, milí houslisté, přeji krásné prázdniny a hodně zdaru v příštím roce.                                                                                             Miroslav Kopecký 

 Třída p.uč. Petry Matouškové   
     Začátek letošního školního roku  byl  u nás na pobočce nad očekávání komplikovaný a připravil mi hodně perných chvilek. Nebyl to veselý úvod, 
doufám, že máme na pár let ,,vybráno" a náš učitelský minitým je v Sobotce stabilizovaný.  
    Pobočka se rozrostla na dvojnásobek a v současné době má 45 žáků. Stala se trvalou, snad i respektovanou součástí života v Sobotce. Dokladem 
toho je, že město s podporou Královehradeckého kraje a firmy Stavoka Kosice, koupilo do sálu Spořitelny, kde se konají naše koncerty, nové  klavírní 
křídlo. Zájem, který o  naši výuku  je, mě velmi těší. Je dokonce takový, že pro příští školní rok nemůžeme na klavír, kytaru ani keyboard přijmout z 
kapacitních  důvodů  nové žáky. O to víc se těším na nového kolegu -flétnistu a jeho budoucí žáky. Konečně budou mít klavíristé koho doprovázet. 
     Doufám, že začátek příštího školního roku bude alespoň ,,normální", zejména proto, že to bude jubilejní dvacátý začátek školního roku na pobočce v 
Sobotce. A slibuji a doufám: budeme slavit a slavit.                                                                                                                                    Petra Matoušková 
 
Keyboardová t řída  a odd ělení EKN p.u č.Vladimíry Matuškové  
     Pomalu a jistě se blíží „velké“prázdniny, na které se všichni už moc těšíme a tím se nám také přiblížil konec dalšího školního roku, za kterým se už 
můžeme tak trochu ohlédnout. 
     Když budu mluvit za nás pedagogy, pro nás tento školní rok byl výjimečný a o něco náročnější, než ty předcházející. Už jsme vás několikrát 
informovali, že naše škola se stala jednou z „pilotních-partnerských škol“ v psaní nových učebních osnov. A tak společnými silami všech pedagogů jsme 
vytvořili nový školní vzdělávací program. A někdy to nebylo vůbec jednoduché! 
    Zkrátka jsme tam chtěli dát jen to nejlepší pro „naše“ vaše děti, aby byla naše škola připravena jim dávat tu nejlepší výuku a připravovat naše „malé“ 
muzikanty do života nejen amatérského, ale i profesionálního. 
     Žáci keyboardového oddělení se v letošním školním roce opět účastnili různých vystoupení a koncertů nejen jako sóloví hráči, ale i jako korepetitoři 
svých kolegů z jiných oddělení. 
     Naši letošní absolventi pilně nacvičovali na závěrečnou absolventskou přehrávku, která se všem vydařila a tím ukončili čtyřleté studium hry na 
elektronické klávesové nástroje. (Klika Jan,Koloc Pavel,Lemmerová Michaela,Mrzena Michal,Santajová Markéta,Paločko Jiří)  
    Ostatní žáci se nyní připravují na postupové závěrečné zkoušky, které se konají v týdnu od 26.5. do 30.5. Tak ať se vám všem daří. 
Krásný konec školního roku 2007/2008 a ještě krásnější a vydařené prázdniny plné sluníčka, spokojenosti a pohody vám všem přeje za oddělení 
elektronických klávesových nástrojů                                                                                                                                                        Matušková Vladimíra 
 
Třída p.uč. Jany Nevrlé  
     Jsme stále v plné práci. Výtvarný obor připravil program pro žáky ze ZŠ v Nemyčevsi na květen a červen - práce s hlínou – keramika. Zapojili jsme se 
také do soutěžního projektu „Návrat Albrechta z Valdštejna“ na práci „Návrh na pomník Albrechta z Valdštejna“ se podílel kolektiv žáků VO 2. až 6. 
ročník. Portrét Valdštejna vytvořil Ondřej Plachý, žák 6. ročníku VO. 
     Byli jsme pilní, máme plno pěkných prací, které vybíráme na krajskou přehlídku výtvarných oborů ZUŠ ve Dvoře Králové – 1. téma Komunikace a 
2.téma Salon. 
     Na léto jsme vyzdobili schodiště domu pro seniory na Novém Městě – kolektivní práce dětí nejstarších ročníků. Prázdniny už ťukají na dveře. 13. let 
uteklo „v mojí výtvarce“ jako voda. Je tu moje poslední zvonění. Loučím se nejen s žáky, ale i s kolegy. Byla jsem zde ráda! Přeji všem žákům i učitelům 
hezké prázdniny plné pohody a zážitků. 
     Do nového školního roku chci popřát všechno dobré dětem, aby byly tak príma jak je znám!  Všem ve škole hodně zdraví, elánu a úspěchů v práci. 
                                                                                               Na shledanou Jana Nevrlá 
Třída p.uč. Marie St říbrné  
     Tak nevím – píšu-li letos za oddělení smyčcových nástrojů, klávesových nástrojů nebo hudební nauky?  Moje třída byla letos „hudebně-mezinárodní“. 
Houslisté, klavíristé, hráči na keyboard a všichni hudební naukou povinní se v mé třídě letos střídali – přicházeli, odcházeli….  Určitě to bylo náročné  
pro všechny, ale zvládli jsme to a teď nás čekají prázdniny. 
     Chci všem svým žákům poděkovat – jste vynikající, jste „fajn a bezva“. Při všech těch změnách mi s vámi bylo moc dobře a užili jsme si hodně 
krásné muziky. Tak vám přeji krásné prázdniny, pohodové muzicírování a opatrujte se, ať se zase v září ve zdraví sejdeme.                       Marie Stříbrná 
 
Pěvecké t řídy p.u č. Zdenky Svobodové a Mgr.Jany V čelákové  
     V sobotu 24.5. se žáci pěveckého oddělení účastnili Valdštejnských dnů. Netrafolka hrála 4 skladby z doby Albrechta z Valdštejna a Zámecký 
pěvecký sbor zazpíval dvě písně. Čekal nás náročný den, ale všichni jsme se na vystoupení těšili! 
      V pondělí 26.5. jsme vystoupili na akci pro Deník Bohemia, která se konala na Žižkově náměstí. Byla to i dobrá reklama školy, protože naše město 
bylo plné turistů a školních výletů z různých koutů republiky. 
      Turisty potěšíme i na zámku Humprecht a to v neděli 8.6. Netrafolka je bude vítat hned u hlavního vchodu a Zámecký pěvecký sbor bude mít 
příležitost zazpívat si přímo v Hodovní síni, která je pověstná svojí úžasnou akustikou. 
     V úterý 10.6 . pojedeme do Státní opery Praha  na operu G.Verdiho „La Traviatta“ . Přednost mají žáci pěveckého oddělení, ale určitě budou nějaká 
místa volná. Zájemci hlaste se u p.uč.Jany Včelákové co nejdříve!!! Navštívíme i Muzeum hudby. Určitě to bude krásný výlet! 
     Blíží se konec školního roku a my už myslíme na další. Připravujeme dílny na festival „Jičín město pohádky“, který je letos zaměřen na čerty.Takže  
těšte se, bude i čertovská písnička. 
     Přejeme všem našim žákům ať se jim všechna vystoupení povedou. Ať z nich mají radost a hezké zážitky! Myslím, že si všichni zasloužíme 
prázdniny!!! Užijte si je a v září se na vás budeme těšit!!!                                                              Vaše paní učitelky Zdenka Svobodová a Jana Včeláková 
 
Klavírní t řída p.uč. Daniely Štolfové  
     Tak už se nám školní rok nezadržitelně blíží mílovými kroky ke konci a nás všechny, malé i velké muzikanty, čekají  PRÁZDNINY!!! 
Ale ještě než se vydáme na dovolenou, za „bojovkami“ na tábory, k babičkám a kamarádům, ráda bych všem dětem z naší klavírní třídy moc 
poděkovala... Myslím, že všichni jste odvedly za letošní rok velký kus práce. Všichni jste se zúčastnily soutěžního klání, někdo postoupil dokonce i do 
dalších kol a velmi dobře se umístil. Všem dětem ještě jednou moc gratuluji, protože vím, kolik úsilí to každého z vás stálo. 
 A po takovém soutěžním roce si zcela určitě všichni zasloužíme volno :-)  Tak bych chtěla všem našim muzikantům, nejen klavíristům, popřát krásné 
prázdniny, hodně sluníčka, pohody, krásných vzpomínek a třeba i nových kamarádů a v září na shledanou:-)                                            Daniela Štolfová 
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Violoncellová t řída p.uč. Miloslavy Vrbové  
     V letošním roce probíhala celostátní soutěž ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje, které se naše třída také zúčastnila a úspěšně! Nebyla to procházka 
růžovým sadem, ale všichni soutěžící se jí zhostili se ctí a mají náš obdiv. Myslím si, že nejen jim, ale také ostatním violoncellistům dělá nástroj velkou 
radost – je to prima kamarád, který je s námi když máme smutek nebo radost. 
     Všem „čelistům“ přeji skvělé prázdniny, naberte mnoho sil k dalšímu krásnému muzicírování v příštím školním roce. Na všechny se moc těším. 

Miloslava Vrbová 
 
 

Také v letošním školním roce byli navrženi svými u čiteli a schváleni ředitelkou školy n ěkteří žáci na „OCEN ĚNÍ“ 
za svou celoro ční práci:  
 
HUDEBNÍ OBOR: 
žáci p.u č. Zdeňky Badové  
Adriana Kolková – za radost ze zpěvu a kvalitní přípravu na hodiny 
 
žáci p.u č. Hany Botkové:  
Jičín: 
Karásková Pavlína  - za pečlivou domácí přípravu   
Nikolas Nazaraga -  za svědomitou a pečlivou domácí přípravu     
Sobotka: 
Daniela Náhlovská - o velký zájem o hru a dobrá domácí příprava 
Aneta Perná - pro dobrou domácí přípravu a využívání svých kytarových dovedností při různých příležitostech 
 
žáci p.u č. Věry Čejkové:  
Martin Jozífek - za reprezentaci školy v klavírní soutěži ZUŠ (v krajském kole soutěže získal 3.místo) a za radost z klavírní hry  
Ivě Partlové - za zlepšení se v domácí přípravě a za radost z klavírní hry 
Adéle Koubové -  za zlepšení se v domácí přípravě  a za radost z klavírní hry  
 
žáci p.u č. Kataríny Kalvodové  
Darina Stránská - za skvělou reprezentaci v klavírní soutěži a zodpovědný přístup ke všem vystoupením školy 
Jan Pokorný - za příkladnou přípravu ke studiu a výsledky v něm dosažené 
Veronika Bukovinská - za svědomitý přístup k vystoupením školy a celému studiu 
 
žáci p.u č. Ondřeje Kolá čného:  
Václav Pokorný - za ochotu a stálou snahu poznávat nové věci a přístupy k hudbě a za pečlivou samostatnou přípravu, zejména v době příprav na 
absolventský koncert   
 
žáci p.u č. Františka Komárka:  
Josef Kracík - za snaživost a výborné výsledky ve hře na bicí a v souboru „Popík“  
Jiří Kerner - za nadšení a práci ve hře na saxofon v duu a v souboru „Popík“ 
Aleš Valnoha - za svědomitou přípravu a práci ve hře na klarinet, v duu a  v souboru „NETRAFOLKA“  
žáci p. řed.Jaroslavy Komárkové:  
Klára Plíšková – za celoroční práci, radost z muziky a za hru ve Fanfárovém souboru 
 
žáci p.u č. Miroslava Kopeckého  
Václav Štěpánek  - za velký pokrok a pilnou domácí přípravu 
Martina Včeláková -  za velký pokrok a pilnou domácí přípravu 
 
žáci p.u č. Petry Matouškové:  
Dominika Rejfová - za svědomitou přípravu na hodiny klavíru 
Jaroslav Noll - za pomoc svému bratrovi Vojtovi při jeho prvních klavírních krůčcích  
Viktorie Hanušová -  za velký pokrok  při výuce  
žáci p.u č. Vladimíry Matuškové  
Petra Linartová –  Petru chválím za přípravu na hodinu a píli a oceňuji za šikovnost 
Aneta Krausová – oceňuji za příkladné hudební doprovázení (korepetice) jiných nástrojů a zpěvu 
  
žáci p.u č. Zuzany Pelcové:  
Veronika Sedláčková – za velký pokrok ve studiu hry na klavír 
 
žáci p.u č. Michala Petiry:  
Adama Zikmund - za vynikající umělecký výkon na absolventském vystoupení a perfektní domácí přípravu 
Valentýna Šatrová -  za vzornou přípravu a pokrok ve hře na klavír 
Miroslav Holman - za vzornou přípravu a pokrok ve hře na klavír 
 
žáci p..u č. Marie St říbrné  
Anna Vorlíčková – keyboard - za snahu a zvídavost 
Radomír Žemlička – keyboard  - za úsměv nejen při hře 
Eliška Rejmanová –  housle - za vytrvalost, snahu a píli  při dokončení studia 
 
žáci p.u č. Zdenky Svobodové  
Kulhánková Tereza – za muzikantské nadšení, zájem o zpěv a vzornou domácí přípravu 
Veisová Anna  - za příkladnou píli a připravenost v hodinách sólového i sborového zpěvu 
Sýkora Michal – za nadšení pro zpěv sólový i sborový, za příkladnou píli a obětavost 
 
žáci p.u č. Daniely Štolfové:  
Marie Chodúrová - za kvalitní přípravu během školního roku a za reprezentaci školy na klavírní soutěži ZUŠ 
Martina Kůtková - za snahu a kvalitní přípravu na hodiny klavíru 
Nikola Mäsiarová - za pečlivou a svědomitou přípravu na hodiny klavíru 
 
žáci  p.u č. Jany V čelákové  
Kateřina Nechanická - za pečlivou domácí přípravu na hodiny, nadšení a píli při práci na hodinách sólového zpěvu, ale i v komorních seskupeních 
Valentýna  Šatrová - za vzornou a příkladnou domácí přípravu na hodiny, za pečlivost, nadšení a stále pozitivní přístup při práci na hodinách 
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Vladimír Toráč - za příkladný  pokrok v  celoročním studiu sólového zpěvu, za pozitivní  a  důsledný přístup při práci na hodinách, ale i v komorním 
seskupení.  
 
žáci p.u č. Miloslavy Vrbové  
Lenka Hermannová – za pěknou spolupráci v hodinách violoncella 
Natálie Kubištová – za svědomitou přípravu na hodiny violoncella  
 
OCENĚNÍ ŽÁCI V HUDEBNÍ NAUCE  
* Daniela Dědečková - 3D,   Anna Krabcová - 4D,  Adam Richtera - 5A  - všichni tři za dobré znalosti a výborné chování 
* obecně bych vyzdvihl skupinu 3.A - žačky jsou velice pozorné a projevují snahu (krásně připravené referáty..) a pozornost!  
* ze skupiny 1.C - Viola Zikmundová - za stálou snahu a zájem o věci kolem hudby 
Matyáš Jirásek – za velký pokrok ve znalostech not 
Tereza Havelková – za velký pokrok ve znalostech hudební nauky 
Lenka Janatková – za svědomitou práci v hodinách a výborné znalosti HN 
Klára Švarcová – za svědomitou práci v hodinách HN 
Daniela Dědečková - 3D - za dobré znalosti HN a výborné chování 
Anna Krabcová - 4D - za dobré znalosti HN a výborné chování 
Adam Rychtera - 5A  -  za dobré znalosti HN a výborné chování 
Ester Prokešová – za vynikající znalosti v hudební nauce 
Aneta Krausová – za příkladné chování v hodinách hudební nauky 
 
TANEČNÍ OBOR 
žáci p.u č. Evy Černochové  
 
PTV 1:  Kateřina Procházková : za schopnost udržet pozornost při výuce a pěkné provedení všech zadaných úkolů 
PTV 2:  Štěpánka Rožničková : za poctivou docházku do hodin , velkou šikovnost a rytmickou přesnost 
1.ročník : Tereza Kindermannová : za muzikálnost a tanečnost 
 Veronika Horáková : za perfektní kázeň , poctivou docházku a bezchybné řešení všech zadaných úkolů 
 Alžběta Dubinová : za poctivou práci v tanečních hodinách a moc hezkou improvizaci 
2.ročník :  Tereza Kováčová : za vynikající provedení tanečních kroků a průpravných cvičení 
 Klára Dubinová : za schopnost přenést hudební náladu do vlastní improvizace a radost z tance 
3.ročník :  Monika Hlaváčová : za bezchybné zvládnutí prvků klasického tance při cvičení u tyče a na volnosti , za tanečnost a  
 muzikálnost 
 Eliška Lingrová : za preciznost při provádění prvků klasického tance a moc hezkou improvizaci 
 Petra Linartová : za radost z tance , za kázeň při všech tanečních hodinách a velkou šikovnost 
4.ročník :  Marie Červová : za výborné zvládnutí nových choreografií a základů klasického tance 
 Erika Žďárská : za snahu zvládnout rytmické záludnosti tance a poctivý přístup k práci v tanečních hodinách 
5.ročník :  Lucie Cimbálová : za velmi rychlé zvládnutí nových choreografií 
 I. ročník druhého stupně :  Martina Víchová : za vynikající nápady při práci na dokončení nové choreografie a jejich realizaci 
 Denisa Lačná : za snahu zvládnout všechny nové pohybové vazby moderního tance 
IV.ročník druhého stupně :  Sabina Berková : za poctivou dlouholetou docházku do tanečních hodin a radost z tance  
 
VÝTVARNÝ OBOR  
žáci p.u č. Jany Nevrlé  
Vojtěch Dubský (PV1)     za svědomitost a radostnou pracovitost 
Petra Štučková (PV1)  za radostnou pracovitost a hravost v barvách 
Martin Tomášek (PV1) za velkou snahu o družnost 
Oldřich Smolík (PV2) za samostatnost a tvořivost 
Vendula Vojtková (PV2) za svědomitost a pilnost 
Radka Novotná (PV2) za šikovnost, vlastní nápady a poctivou docházku 
Kristýna Zadinová (1.roč.) za pracovitost a snaživost 
Simona Řadová (1.roč.) za pracovní úsilí a radost ukazovat své práce z domova 
Ondřej Kolář (2.roč.) za zajímavé ztvárnění témat a radost z účasti na výtvarných soutěží 
Klára Dubinová (2.roč.) za pilnost, tvořivost a soutěživost 
Aneta Miškovičová (2.roč.) za pečlivost a zručnost 
Andrea Skalníková (3.roč.) za tvořivou práci a šikovnost 
Jitka Švihová (3.roč.) za pečlivost, tvořivost a kamarádství 
Matěj Hubálovský (3.roč.) za výtvarné nápady a samostatnost 
Dominika Machatá (4.roč.) za samostatnost v tvoření a výtvarné nápady 
Dominika Pitthardová (4.roč.) za pilnost a tvořivost 
Šárka Pourová (4.roč.) za lásku ke všem výtvarným technikám, zručnost a svědomitou práci 
Michal Bíma (5.roč.) za věrnost výtvarnému oboru a snaživost 
Julie Sedláková (5.roč.) za raketový start a pracovitost 
Lucie Kmínková (6.roč.) za svědomitost a práci s velkým nasazením 
Ondřej Plachý (6.roč.) za nadání, které svojí pracovitostí rozvinul v talent 
Vojtěch Stříbrný (6.roč.) za svědomitou práci, kamarádství a zájem o veškeré dění v ZUŠ 
 

 
Všem ocen ěným velmi blahop řeji  

a ať máte i nadále ze svých „malých“ úsp ěchů velikánskou radost.  
Vždyť život se skládá ze samých malých úsp ěchů, ale každý z nich, v ěřte, stojí za to,  

i přes veškerá nemalá úsilí každého z nás! 
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OHLÉDNUTÍ ZA VALDŠTEJNSKÝMI SLAVNOSTMI (23.-24.5.20 08) 
     Minulý víkend se po dvou letech město opět setkalo s vévodou Václavem Albrechtem Valdštejnem. Slávy bylo všude moc a „hudebka“ byla jako před 
dvěmi lety všude. 
V pátek vytrubovali naši trubači ve Valdštejnské lodžii a v sobotu byli všude po ruce Valdštejnovi – troubili jako o závod v Masarykově divadle při 
zahájení taneční soutěže, při odchodu slavnostního průvodu z Husovy ulice, při příchodu družiny na Valdštejnově náměstí. 
     Také ostatní soubory byly slyšet všude. Na pódiu, které bylo na Valdštejnově náměstí, se několikrát vystřídala Netrafolka, Pěvecký sbor, Cantus 
firmus a naše tanečnice s historickými tanci. Také na našem malém nádvoří se koncertovalo – Kytarový orchestr, Pěvecký sbor, Netrafolka, Kanafaska, 
Cantus firmus a tanečnice opět nechyběly. 
     Vrcholem naší slávy byl koncert našich žáků v kostele sv.Ignáce Na Rynečku. Před zaplněným kostelem se našim dětem hrálo velmi dobře a podaly 
všechny vynikající výkony. Jen Valdštejn, který měl být účasten celému koncertu, přišel až na úplný závěr. No, nevadí, myslím, že jsme potěšili krásnou 
hudbou všechny přítomné i bez vévody...  
     Nakonec nechci opomenout ani naše Pištce a Tambory, kteří vesele bubnovali a vyhrávali všem přítomným v průvodu do pochodu jak dopoledne, tak 
i večer.   
Ve škole se o plné žaludky všech účinkujících pečlivě starali po celý den všichni zaměstnanci školy. 
     A tak všem patří velikánský dík za jejich účast  - jak všem dětem, učitelům, kteří se všemi účinkujícími (135 dětí) připravili všechna vystoupení, tak i 
všem ostatním pracovníkům - a v neposlední řadě také všem rodičům!!! 

 

 

HRANÍ NA HUMPRECHTĚ a VE STARÝCH HRADECH  
      
Několikaletou tradicí se stalo nedělní hraní v loveckém soboteckém zámečku „Humprecht“. V době 
turistické sezóny v květnu a v červnu  vyhráváme návštěvníkům a zpříjemňujeme jim prohlídku. Je tomu 
tak i letos. Během dvou měsíců se vystřídají snad všechny naše soubory se sólisty i s našimi 
soboteckými žáky. 
     V neděli 25.5. na Humprechtě tentokrát vytrubovalo trio lesních rohů ve složení Klára Plíšková, 
Nikola Holcová a p.řed.Jaroslava Komárková. Počasí nám přálo, dobře se nám hrálo a navíc jsme 
potěšily polské turisty jejich lidovou písní v úpravě právě pro 3 lesní rohy, kterou si s námi nakonec i 
zazpívali. 
   
    Tentýž den se konala ještě velká akce – otevírání turistické sezony ve Starých Hradech. Tohoto 
slavnostního zahájení se účastnil soubor staré hudby „Cantus firmus“ pod vedením paní učitelky 
Kalvodové. 

 
CO NÁS ČEKÁ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU?  

� 3.-4.6. zápis nových žáků pro školní rok 2008-09 – ZUŠ Jičín, II.patro 15.00-17.30 
� 10.6. zájezd do divadla „Státní opera Praha“  na Verdiho operu „La Traviatta“ 8.00 – odjezd od biografu 
� 10.-11.6. koncertní zájezd „Chobotnic“ na vystoupení v ZUŠ Tábor 
� 11.6. zápis žáků na pobočce ZUŠ v Sobotce – ZŠ – I.patro 12.00-16.00 
� 18.6. koncert učitelů ZUŠ – kostel sv.Ignáce 18.00 
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KDO SE NARODIL V KV ĚTNU? 

� 4.5.1983 p.uč. Miroslav Kopecký 
� 7.5.1963 p.řed.Jaroslava Komárková 
� 15.5.1973 p.uč. Josef Tomášek 

 
 
KDO SE NARODIL V ČERVNU? 

� 9.6.1959 p.uč. Miloslava Vrbová 
� 15.6.1965 p.uč. Ivana Hučíková 
� 17.6.1977 p.uč. Michal Petira 

 
 
PRAVDA O NEMOCI BED ŘICHA SMETANY: 
     Měl jsem trochu nezbytného štěstí, když se mi do rukou dostal dokument, který mluvil o tom, jak to doopravdy bylo, totiž, co bylo příčinou a na jakou 
chorobu zemřel náš velký český hudební skladatel B. Smetana. Napadá mě při tom, jak je možné, že se tak úporně drží a neustále dokola omílá mezi 
lidmi a v celém národě „fáma“ o tom, že příčinou Smetanových zdravotních potíží a v důsledku toho i jeho úmrtí v roce 1884 byla nakažlivá nemoc lues, 
neboli příjice. Snad lidem podvědomě vyhovuje nádech senzace, jakási nepřejícnost a tichá radost z potíží či neštěstí druhého, hlavně těch 
úspěšnějších, těch, kteří něco svým umem dokázali vytvořit. I stopy závisti je v tom možné nalézt. Není to nic nového, můžeme to pozorovat stále a kdo 
není slepý, vidí v dnešní době ten neradostný stav každodenně. Jen tak je možné vysvětlit příčinu prosperity a oblibu bulvárních časopisů a novin, které 
v našem mravně narušeném národě sklízejí úspěch za úspěchem – čím větší drb, tím lépe. Nejinak tomu bylo bohužel i u velikána českých dějin, 
našeho hudebního velikána B. Smetany. Ale přejděme raději k věci samotné. 
     Z rentgenových snímků jeho lebky jasně vyplynulo, že v tomto případě jde o vývojovou anomálii způsobenou zpomalením růstu obličeje vinou 
vyvstalého poúrazového zánětu. I tento nález byl pro antropology překvapivý a v nálezu je zapsáno, že: „Na obličejových kostech jsou jednoznačné 
známky dlouhodobého infekčního zánětu, osteomyelitidy.“ 
      Chceme-li tedy znát příčinu a ptáme-li se, jak se to mohlo stát, pak dejme slovo přímo doktorovi Rambovi: „… musel jsem jít do archivů a dvanáct let 
studovat všechny možné dobové prameny včetně jeho deníků. Získal jsem ale dostatek údajů, které se nakonec daly chronologicky seřadit tak, že dnes 
před sebou máme podrobný zdravotní záznam, nebo chcete-li Smetanův chorobopis. Ve zkratce se dá říci, že coby jedenáctiletý chlapec v době, kdy 
pobýval v Jindřichově Hradci, utrpěl těžké zranění a přechodně ztratil sluch. Došlo k tomu nejspíš při explozi nálože, skleněné lahve naplněné střelným 
prachem, kterou chlapci zakopali na poli. Výbuch vmetl Smetanovi do obličeje střepy, čerstvě pohnojenou ornici a navíc mu ránu vymyli nečistou vodou 
z nedalekého rybníka Vajgaru. To byla ideální kombinace pro zanesení infekce a také pro vznik zmíněného zánětu, který Smetana při tehdejší 
neznalosti antibiotik a dalších léků, jen zázrakem přežil. Jenomže zánět přešel později do chronického stadia a zachvátil mozkové pleny, čímž se podle 
současného lékařského poznání vysvětlují nejrůznější obtíže, které musel skladatel po celý život snášet. Například v podobě větší ztráty imunity. 
Docházelo u něho k alergickým potížím a dalším chorobám. V dobových dokumentech se třeba dočteme, že ho trápilo 'zapálení močového měchýře', 
často u něho docházelo ke 'krčním katarům', zvracel a měl závratě. Naše mikroskopické vyšetření prokázalo, že zánět těžce postihl také ušní kůstky, 
což vedlo k postupné ztrátě sluchu. Nakonec se dostavily i psychické potíže. To vše spolu s velmi bolestivým a hnisavým zánětem kůže, mylně 
pokládaným za příznaky jinak nebolestivých luetických vředů, vedlo k všelijakým dohadům o příčinách jeho nemoci…Tak vznikla i ona domněnka, že 
trpěl syfilidou, jenže to je naprostý nesmysl, který se bohužel traduje, lépe řečeno v touze po laciné senzaci opisuje, až do současnosti.“ 
    Já mohu jen dodat, že nechápu, proč o této skutečnosti téměř nikdo neví, nikdo ji ani nezveřejňuje, nepropaguje a nešíří, a proč ona nešťastná "fáma" 
stále přežívá a udržuje se v povědomí národa. Je to škoda, vždyť jde doslova a do písmene o čest našeho, českého hudebního genia – o B. Smetanu!  

A.Džbánek 
 
 
 

Vážení rodiče! 
 

ÚPLATA („školné“ na první pololetí 2008/2009 můžete zaplatit  v kanceláři školy hotově nebo převodem na 
účet 1161847389/0800, jako VS uveďte rodné číslo dítěte (nebo jeho datum narození). 

     Žádáme Vás o úhradu školného  nejpozději do 11. července 2008 

Pokladní hodiny : pondělí  a středa: 8.00 - 16.00 
                               úterý  a čtvrtek:    8.00 - 14.00 
 

12. července - 24. srpna nejsou pokladní hodiny z důvodu čerpání dovolené. 

PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ A STÁLOU RADOST Z HUDBY! 

 


