
 

 
      Tak jsou tu pro vás opět Vaše ZUŠ-kovinky, v tomto roce úplně poprvé. Chtěla bych vám všem, milí 
žáci a milé žákyně či studenti a studentky, popřát, aby byl rok 2007 plný zdraví, pohody, lásky s kupou 
dobrého humoru a kouskem štěstí a to jak pro vás, tak i pro všechny vaše blízké. 

 

                                                                        111888...lll eeedddnnnaaa   222000000777   vvv   777,,,333000 hodin se odjíždí od Biografu  

                                          Český ráj v Jičíně (další zastávka bude pro děti v Sobotce) do 

Prahy na generální zkoušku České filharmonie (informovali jsme podrobně v minulém čísle) 

do Rudolfina. Program je nádherný a je ještě několik volných míst, tak neváhejte a přihlašte se u paní 

učitelky Zdeny Svobodové (č.uč. 212 nebo v hudební nauce). Cena je 100,- Kč. 

 
INFORMACE Z KYTAROVÉHO ODDĚLENÍ 
      
     Touto informací chceme představit ostatním žákům naší školy, co všechno se v našem oddělení můžete 
naučit, s jakým druhem hudby se můžete potkat. Základem výuky je samozřejmě klasický styl hraní na 
kytaru a z toho poté vychází ostatní styly jako je hra doprovodů lidových, trampských i umělých písní, 
hra na elektrickou i basovou kytaru, hra jazzových stylů apod. 
     Po zvládnutí základních dovedností je povinností, ale zároveň i radostí hra (zpravidla od 3.ročníku 
prvního stupně) v komorní či souborové hře. Na naší škole v kytarovém oddělení pracuje kytarové 
kvarteto (vede p.uč.Botková) a  druhým rokem pracuje kytarový orchestr (vede p.uč. Kulhavý) – ten má 
za sebou vystoupení již na uplynulých Valdštejnských slavnostech. Přímo ve výuce se i ostatní žáci 
setkávají s komorní hrou v duích i triích. Tato složení nejsou výhradně kytarová, ale žáci  se sehrávají i s 
jinými nástroji, nej častěji s flétnou příčnou i zobcovou, ale i zpěvem.  Posléze se uplatňují ve škole např. 
v komorním souboru „Staré hudby“ (vede p.uč. Kalvodová), v „Lidové muzice“ (vede p.uč. Svobodová) a 
také v hudební skupině populární hudby, kterou vede p.uč.Včeláková. 
     Od října loňského kalendářního roku byla opětovně zahájena výuka kytary pod vedením, p.uč. Hany 
Botkové i v naší pobočce, která sídlí v Sobotce.  
      Na měsíc březen se připravuje vystoupení žáků kytarových tříd (p.uč. Botkové, Hučíkové, Komárka a 
Kulhavého) pod názvem „KYTAROVÝ PODVEČER“. O něm budete podrobně informováni v příštích 
ZUŠ-kovinkách. 
     Úplně poslední, ne zrovna příjemnou novinkou, byla zpráva od p.uč. Kulhavého ze dne 3.1.2007, že si 
zlomil nohu. Výuka byla zajištěna suplováním mezi ostatní učitele kytarového oddělení  a v plné míře 

pracuje i kytarový orchestr. Ten přechodně vede p.uč. Hučíková.        
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„„„„VZKAZ PRO „VANDU a LVZKAZ PRO „VANDU a LVZKAZ PRO „VANDU a LVZKAZ PRO „VANDU a L1111NDU“NDU“NDU“NDU“    
V naší dopisní schránce, která je umístěna ve druhém patře školy (vedle učebny zpěvu – č.212) 
jsem našla Váš vzkaz a věřte, že se tato stížnost bude určitě řešit. Chci Vás ubezpečit, že jednání bude 
samozřejmě diskrétní a děkuji i tímto za důvěru. Vždyť i pro tyto případy je tam schránka umístěna.  
 
Schránka je určena jak pro Vaše vzkazy, tak i pro Vaše hudební vtipy. Dnes je zde také poprvé najdete. 
 
 
 

                                                 
1 „PROČ ZAVÍRÁŠ OČI, KDYŽ HRAJEŠ NA KLAVÍR?“ – „NEMŮŽU SE DÍVAT, JAK PUBLIKUM TRPÍ!“ 



Co nás čeká v nejbližší době v hudebním oboru?  No přeci oblíbené pololetní přehrávky. Budou se konat 
v klavírní t řídě pana učitele Michala Petiry a v letošním roce jsou zaměřené na hraní přednesových 
skladeb. Malí a začínající žáčci samozřejmě mohou zahrát krátkou melodii nebo písničku. Paní učitelka 
Kalvodová pro vás sepsala přímo ódu o tom, jak se k přehrávkám připravíte: 
               
 
                                                                                                                   A TAKHLE SE UMÍ VAŠI                        
                                                                                                                   UČITELÉ BAVIT, KDYŽ JE 
                                                                                                                    NEVIDÍTE:  
                                                                                                                    (z vánoční besídky učitelů) 
          Hudební skupina ABBA v podání 
                                                                                                                      p.uč. Kalvodové, Včeláková, 
                                                                                                                      Kopeckého a Svobody s písní 
                                                                                                                    „Mamma mia“   
               
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  Poznáte je? 
 

BÁSEBÁSEBÁSEBÁSEŇ Z Z Z Z    KLÁVESOVÉHO KLÁVESOVÉHO KLÁVESOVÉHO KLÁVESOVÉHO ODDODDODDODDĚLENÍLENÍLENÍLENÍ    
Katarína Kalvodová – Óda na pololetní přehrávku 
 
Toto letí, toto letí – a je tady pololetí. 
Ve škole se šrotí, zkouší; samé testy, známky, zkoušky. 
 
A věřte či nevěřte, zkouší se i v hudebce! 
V pololetní přehrávce – říkaj´nám prý: „P ředveď se!“  
 
Tak jsem sedl k piánu, hned v sobotu po ránu, 
abych neměl ostudu, až na zkouškách zahudu. 
 
Co to ale ucho slyší, sousedovic Honza cvičí!!! 
Housle kvílí písničku, vzbudí celou uličku! 
 
Tak se přidám, ať to ladí, dnes se známky nedávají. 
Vždyť my hrajem´ tuze rádi, proto jsme i kamarádi. 
 
Po chvilce však nastal zlom, někdo zapnul amplión. 
Vyhlásili zákaz hraní, housle , klavír,… vše nám vzali. 
 
Prý jsme tuze nebezpeční, už i kosi že z nás pošli!? 
Máme radši šachy hrát a sousedy netýrat… 
 
Kruté je to zacházení, s Honzou jsme jak opaření… 
Když v tom ale: „Vstávat, hola, škola Tě dnes opět volá!“. 
 
Probírám se ze spánku, byl to jen sen, božínku! 
 
S potěšením koukám k oknu, klavír tiše stojí tam.  
Nikdo mi ho nezakázal a dnes v zušce zkoušky mám. 
 
Neklepu se, jen si říkám, jak to asi zahraju…. 

Držte palce, ať to zvládnu, nechť dostanu pochvalu!! (((( 

POLOLETNÍ PŘEHRÁVKY SE 
KONAJÍ VE DNECH: 

 
29.1., 31.1. a 1.2. 2007 

 
Konkrétní časový harmonogram bude 

vyvěšen na nástěnce. 



23.ledna  od 14,00 hodin nás čeká školní kolo soutěže v komorní hře. Nevím jak vy, žáci, ale my učitelé se 

moc těšíme.  

      Smyslem a cílem naší školy je především  komorní hra (je to sdružení o maximálním počtu 9 hráčů – 
tzv. noneto a každý hudebník hraje sám svůj part),  souborová hra (neomezený počet hráčů, kde jeden 
hlas = part hrají dva a více hráčů) a od února 2007 jsme se konečně dočkali – bude fungovat pod vedením 
paní ředitelky Jaroslavy Komárkové KOMORNÍ ORCHESTR!!!  Jeho složení bude zatím 
z violoncellistů, houslistů, jednoho klavíristy (bude ovládat i hru na cembalo) a zatím po dvou budou 
zastoupení hráči (či hráčky) na příčnou flétnu, klarinet a lesní roh. Ke konci roku přibereme i 
tympánistu a věřím, že se do budoucna pěkně rozrosteme. Repertoár komorního orchestru nebude zatím 
rozhodně nijak soutěžní, ale budeme hrát dozajista skladby (zpočátku jen skladbičky) sluchu líbivé, tzv. 
„vyšší populár“.  Již se pro vás rozepisují noty. 
Kdy se sejdeme úplně poprvé? – na informativní schůzce v pondělí 22.ledna v 15,00 hodin (do 15,45) ve 
třídě paní učitelky Stříbrné (č. uč. 225).  
Samozřejmě že budeme nacvičovat a vzájemně sehrávat nové skladbičky, ale řekneme si 
co je orchestr, jak se ladí a podle koho; naučíme se, jak přicházet na jeviště, jak se 
orchestrálně uklání i „tleská“ p řípadnému sólistovi, jak se vzdává hold dirigentu, kdo 
je primárius orchestru, vedoucí sekce apod. Paní ředitelka se již nyní na práci s vámi 
moc těší a doufá, že i vás bude, pro naši školu zcela nová,  práce těšit.   2 
 
                                                                                      
               
               

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

               
               
               
               

Smyčcové oddělení   tvoří tři učitelé – p.uč. Stříbrná, p.uč Kopecký a p.uč. Vrbová a 35 hráčů na housle a 
violoncello.  
     Je po nás velká poptávka, protože můžeme hrát ve všech souborech, velkých, malých i těch nejmenších, 
kterým se říká komorní. Máme tedy hodně práce a naši vyučující nás stále povzbuzují, abychom více a pilněji 
cvičili. Ale nás to vlastně baví. Kromě etud a stupnic hrajeme i skladby a skladbičky, které stojí  za tu námahu  
trochu  cvičit. Housle, viola, violoncello i kontrabas  mohou hrát jako sólové nástroje, mohou hrát duo, trio, 
kvarteto, ale hlavně hrají v souborech. V naší škole je to  Stará  muzika, Lidová muzika  a Kanafaska.  Stará 
muzika – to jsou žáci smyčcového, strunného, dechového a klávesového oddělení. Lidová muzika – tam jsou 
smyčce, dechy, zpěv, kytara.  Kanafaska – smyčcové oddělení, pěvecké oddělení a taneční oddělení. 
     Každý soubor má své souborové oblečení  a při vystoupeních využívá i práci žáků  výtvarného oddělení.                
Když nás hraje víc, musíme jeden druhého poslouchat, abychom si to navzájem  nekazili, aby to nevypadalo, že 
to neumíme. Když je všechno nacvičeno a vyzkoušeno, jede se hrát. Do autobusu nastupujeme se spoustou 
zavazadel – nástroje, noty, stojánky, kroje a také se spoustou otázek – jak je velké jeviště, budou-li tam 
mikrofony a zda  vůbec přijde někdo poslouchat. Jsou to velké starosti, ale to nám nevadí, protože je              

                                                 
2 Pan Novák se zlobí na dceru: „To mi nemůžeš říct, že hraješ na housle?“ – „Ale já tady přes hodinu olejuju panty u dveří!?“ 
 

Víte, co  ve výtvarném oboru  pro Vás připravujeme na měsíc ÚNOR? 
 
V městském informačním centru vystavíme své umělecké práce. 
Můžete se těšit, bude (jako obvykle) na co koukat! 



nám spolu dobře. Na každém záleží, každý je důležitý a bez něj by to nešlo! Někdy s námi hrají i naší učitelé 
a to se nám moc líbí, protože mají tak trochu trému jako my! 
     A na závěr – čím nás bude víc tím větší švandu si užijeme. Tak přijďte si s námi zahrát na housle, 
violoncello nebo kontrabas, začátky jsou sice pomalejší, ale pak ta radost….. 

                                                                                        Ahoj, žák smyčcového oddělení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                                … tancuje, jak Mařka píská…. 
 
 
 
 
 
               3

               
               
        

                                                 
3 Před učitele hudy předstoupil žák Honza, otevřel pouzdro a z něho vypadl samopal. „Propána!!Táta je s houslema v bance!!!“. 
 

ZAMYŠLENÍ  Z  DECHOVÉHO ODD ĚLENÍ  (p.u č.Ivana Hučíková) 
 
     Komorní - souborová  hudba, jsou sice odlišné termíny, ale v životě běžně se používají ve chvíli, 
kdy spolu jednu skladbu hrají dva a více muzikantů. A záleží jen na nich, zda si chtějí jen zahrát 
nebo produkovat umění. Současným trendem hudebky je snaha vychovat praktického muzikanta a 
připravit ho do života, protože žák, který je schopen hrát a vystupovat jako sólista je spíš výjimkou.     
     Většina lidí (ať malých nebo velkých) se na to moc necítí, protože se stydí nebo nemá dostatek 
znalostí-prostě nehrají tak dobře. Ale každý si rád zahraje v nějaké partě, uskupení, souboru, 
skupině, kapele, protože tam se nějaká ta chyba přece jen  „líp“ schová a i muzikant začátečník se 
uplatní.  Ale hraní s někým se stejně jako všechno ostatní v životě musíme naučit . Protože najednou 
vyvstane spousta otázek – kdo tu muzikantskou sešlost povede? Nejedná se o žádné velení, ale  o to, 
kdo dá pokyn, že se má začít, jak se to bude hrát rychle, jestli budeme hrát repetice, dynamiku …a 
tak. 
     Zkušený hudebník si řekne: „No jasně, … budeme dělat dynamiku tak a tohle támhle!“, jenže  
člověk, který nikdy s nikým nehrál,  se to musí nejdřív naučit. Naučit se domluvit, spolupracovat a 
prosadit. Protože jsem sice ostýchavý chlapec, ale najednou hraju písničku pro klavír a dvě flétny a 
musím to všechno dohodnout nebo třeba svým kolegům/kolegyním  říct, že si mají naladit nástroj, a 
poznat, že jsou níž/výš.  
     A že to není  samozřejmé je zřetelně vidět třeba na klavíristech , kteří se naučí nějaký doprovod a 
přijdou poprvé doprovázet třeba flétnisty. Klavírista není zvyklý poslouchat někoho, kdo hraje s ním, 
protože je vychovávaný především k sólové hře. Jenže to je právě ono – kolik klavíristů si v životě 
zahraje sólově? Ale o klavíristu schopného doprovodit zpěváka, houslistu nebo jiného muzikanta se 
všichni poperou a klavírista nebude vědět, kam dřív skočit. A to je fakt! 
     Když jdete hrát s někým, nebojte se chyb, protože chybuje každý a stejně se ta skladba- písnička 
bude mockrát opakovat, nejspíš i po kouskách.  A že se v některém místě „zaseknete“ a najdenou to 
prostě nejde ani napopáté dál? Tak to se stává…napříště se to místo naučte pořádně doma v klidu.  
Ale opravdu pořádně. Protože se to sice stává, ale bude vám nepříjemné, že  se opakuje a zastavuje 
kvůli vašim chybám. Komorní/souborová (škrtněte, co se nehodí, příště vám řeknu, jaký je mezi tím  
rozdíl)  učí i zodpovědnosti. Na první zkoušce nikdo ani nemrkne, že to neumím, protože to hraju 
poprvé – to každý chápe, ale když na třetí zkoušce nejsem připraven – jsem motovidlo neschopné, 
většinou  líné se to doma naučit.  Ale když se společné hraní vydaří, je to super, je to zážitek z tvůrčí 
práce, protože každý je součástí celku, kdy tvoříme něco společně.  
 

KKDDOO    NNAAJJDDEE      ZZAALLÍÍBBEENNÍÍ    VV    HHUUDDBBĚĚ    

  AA    NNAAUUČČÍÍ    SSEE    JJÍÍ    PPOOSSLLOOUUCCHHAATT,,    

  JJAAKKOO    BBYY    ZZNNAALL    OO    JJEEDDEENN    JJAAZZYYKK    NNAA  VVÍÍCC,,  

    JJAAZZYYKK    ZZCCEELLAA    MMEEZZIINNÁÁRROODDNNÍÍ..      

TTOO    JJEE    JJEEDDNNAA  ZZ    NNEEJJVVĚĚTTŠŠÍÍCCHH    PPŘŘEEDDNNOOSSTTÍÍ    TTOOHHOOTTOO    UUMMĚĚNNÍÍ!!  



PĚVECKÉ ODDĚLENÍ   
PŘIPRAVUJE  KONCERT 

VŠECH ŽÁKŮ NA 15.2.2007. 
PROTOŽE JE CELKEM !! 51 
ŽÁKŮ, BUDOU TERMÍNY 

DVA: 
15,30  a  17,00 hodin 

v Porotním sále 

                   
V těchto ZUŠ-kovinkách to jen srší básněmi, jednu z pěveckého oddělení pro vás napsal také p.uč. Petr 
Svoboda: 
 

Spoustu lásky a nejen k muzice, 
po celý rok,  
      přeje PĚVECKÉ ODDĚLENÍ   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
V měsíci prosinci koncertovali veřejně také naši žáci v pobočce v Sobotce. 
Vystupovali v sále spořitelny a kromě rodičů, prarodičů a veřejnosti navštívil koncert také  vzácný host, 
pan starosta Stanislav Tlášek spolu se svým místostarostou panem Jaroslavem Šolcem a tajemníkem 
městského úřadu Ing.Jaroslavem Šourkem. 
Koncert to byl velmi vydařený a největší potlesk zaslouženě sklidily především maminky a jedná rodná 
setra, když společně hrály se svými dětmi (v jednom případě se sourozencem) na klavír skladby i 
skladbičky čtyřručně. Ovšem  určitě za zmínku stojí i to, že se výkony povedly opravdu všem účinkujícím 
a to nejen klavíristům, ale hráčům a hráčkám na keyboard, zobcovou flétnu či saxofon a pravdu krásnou 
vánoční tečkou byla závěrečná píseň Šťastné vánoce v podání maminky a dcery Bonkových.  
 
                                                                                                                                                             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  
 

Petr Svoboda: Černá klapka 
 
Uviděl jsem v parku malou černou klapku. 
Ležela tam v prachu dní, byla totiž výstřední. 
 
Toužila z celého srdce nejvíce, 
hluboko znějícího nalézt prince. 
Ostatní klapky neměly ji rády,  
Neboť její hluboký tón neměl grády. 
 
Po roce hledání, uslyšela volání. 
Poznala svůj známý tón a věděla, že je to ON! 
 
Na první poslech láska z toho byla, 
durová stupnice svatbu vystrojila. 
Celý život ladí stejný tón – 
naše odvážná klapka 
… a její vysněný bombardón.         
 



 
NA POSEDNÍ CHVÍLI. 
 

 
Martin Bambušek, žák 7.ročníku 1.stupně ze třídy paní učitelky MgA.Moniky 
Chmelařové již 15.ledna 2007 pojede k přijímacím talentovým zkouškám do Pardubic, 
kde chce pokračovat ve studiu hry na klavír na tamější konzervatoři. 
 
 

Z tanečního oddělení jsme se dozvěděli, že se  připravuje na duben již 
tradi ční taneční REVUE do prostor Masarykova divadla (kulturní dům). 

Samozřejmě, že se před vystoupením bude konat opětně soustředění 
v Nebákově. Jak se ale bude letošní show nazývat, nám bylo zatím utajeno. Prý 

je to výrobní tajemství. Necháme se překvapit, zatím se nám všechna uplynulá 
vystoupení moc líbila. 
 
 
Víte, kdo v měsíci lednu bude slavit narozeniny? – paní učitelka 
Mgr.Jana Včeláková. A bude to již 19.ledna !! (nikomu to neříkejte, ale bude jí 

teprve 37 let!) Tak hodně štěstí a zdraví do dalších let a ať má z vás radost! 
 
 
 
 
NEZAPOMEŇTE, že se opět platí úplata (tzv.školné) na druhé pololetí školního roku 
2006/07.  
Můžete zaplatit  v  kanceláři školy hotově nebo převodem na účet 1161847389/0800, jako 
variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte (případně jeho datum narození). 
 
Žádáme Vás o úhradu školného  nejpozději do 15.února 2007. Děkujeme. 
 
Pokladní hodiny : pondělí 8.00 – 14.00 
                               úterý     8.00 – 16.00 
                               středa    8.00 – 14.00 
                               čtvrtek  8.00 – 16.00 
 
Na základě vašich přání, která jste vyjádřili v dotazníku, ve kterém jsme se vás ptali, co 
byste chtěli ve škole zlepšit, jste nejčastěji požadovali výměnu toaletních prkének (prostě 
prkýnek na záchod). Vašemu přání bylo vyhověno a Ježíšek vám je nadělil. Doufáme, že 
k vaší spokojenosti. Ostatní tužby budeme  plnit postupně.        
 
 
Malý Pepánek se v noci vzbudí a vidí, jak z jejich dveří odchází zloděj s plnými taškami. Aby nevzbudil rodiče, 
tak na něj polohlasně volá: „Prosím vás, nemohl byste ukrást moje housle?“                                                                                                    


