
A JE TO TADY !!  – další číslo Vašich nových zpráviček. 
 
Jako první je tu dnes  zpráva velmi radostná: 

 MARTIN BAMBUŠEK úspěšně složil talentové zkoušky na 
konzervatoř do Pardubic a od září tu bude pokračovat ve 
studiu hry na klavír. Martin je žákem paní učitelky 
MgA.Moniky Chmelařové, které tímto také velice blahopřejeme a 
děkujeme za velikou trpělivost. Díky samozřejmě také patří 
pedagogům Věře Čejkové, Kataríně Kalvodové a Pavlu Krčmárikovi – ti 
všichni se velkou měrou podíleli na přípravě Martina v teoretických 
předmětech (jako jsou dějiny hudby, znalost hudební nauky a samozřejmě také intoce a 

rytmu).  
Paní učitelka na dotaz, jaký je Martin žák nám sdělila: „Martin byl vždycky nenápadný, tichý a 
skromný kluk. Rád hraje hry na PC a také velmi rád hraje fotbal a hokej, což se mu málem stalo 

osudným, když si na konci prázdnin při zápalu fotbalové hry zlomil ruku. To už jsem přestávala sama doufat, že se zvládne připravit 
k talentovkám již letos. Martin ale hodně zabral, hodně cvičil – denně nejméně 2 - 3, někdy i 4 hodiny. Co ho ale vůbec nebaví – je 
cvičení stupnic a rozkladů. No, ale nakonec přeci jen pochopil, že bez nich se neobejde v žádné skladbičce. A jestli mám ještě nějakou 
zajímavost? … no, před čtyřmi lety jsem připravovala ke studiu na stejné škole Martinovu tetu – Markétu Maškovou (letos bude 
maturovat), a tak od září budou studovat hru na klavír na stejné konzervatoři spolu, tedy teta a její synovec. To se, myslím, zase tak 
často nestává a ještě k tomu byli oba žáky naší ZUŠky.“  
 
 
Další neméně radostnou zprávou uplynulého měsíce jsou přijatí žáci na umělecké školy výtvarného směru ze třídy paní učitelky Ivonne 
Anderson. Ale protože ještě probíhají poslední talentové zkoušky, budeme se všem přijatým věnovat více v příštím čísle ZUŠkovinek. 
  
Vzkaz pro Martinu Vlachovou od paní učitelky a "spolutanečnic" 
V pondělí 29.1. jsme na tebe myslely celý den a přály jsme ti abys přijímací zkoušky na Taneční konzervatoř 
zvládla v klidu a pohodě a aby ti vše vyšlo co nejlépe!! Víme, že jsi podstoupila rozdílové zkoušky, protože jsi 
už v 8.třídě a na konzervatoř jsou přijímáni žáci z 5.tříd. Proto moc nesmutni, když tě nevezmou! Tanci se věnuj 
dál s takovým nasazením a nadšením jako dosud a pamatuj, že jsme rády, že tě tu máme. 
Tvoje kamarádky z TO. 
 
          Další zpráva pro Taneční obor: 
         Protože náš folklorní soubor Kanafaska obdržel pozvání na Dětský bál folklorních souborů do Hradce Králové,     
      který se uskuteční 24.3.2007, bude přesunut termín soustředění na Nebákově, které bylo původně plánováno  na   
    23.3.-25.3.2007. Všichni účastníci našeho soustředění budou včas informováni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

II.  – pokračování z minulého čísla (p.uč. Mgr.Ivana Hučíková) 

Mezi komorní  a souborovou hrou je rozdíl. 
 Komorní hra je instrumentální (to znamená jenom pro hudební nástroje) nebo vokálně instrumentální hudba 
(to znamená pro hudební nástroje se zpěváky dohromady) se sólistickým obsazením hlasů skladby, což 
znamená, že každý hraje ze svých not svůj hlas. Podle počtu nástrojů (hlasů) jsou skladby označovány jako 
duo, trio, kvartet, kvintet, sextet, septet, oktet, nonet (pro devět hlasů)….  
Ve hře souborové  je každý hlas obsazen několika hráči. 
Takže například dvouhlasou skladbu může hrát třeba dvacet kytaristů…nebo klavírista a dva zpěváci a  sedm 
dechařů… (ale to už potřebují dirigenta)… .nebo devět zpěváků, tři kytaristi, pět flétnistů,  basa + dvoje bicí a 
cembalo…nebo…ještě víc …ale potom ještě záleží na mnoha věcech: 
* záleží na stylu a žánru hudby, aby s ním složení souboru souhlasilo 
*      záleží na fantazii, vkusu, zkušenosti nebo odvaze toho, kdo hudbu vybere a kterým nástrojům hlasy  
        přidělí 
*      na sluchu, aby se takový soubor naladil a nebyla to kočičárna 
*  záleží na tom, kolik je muzikantů a jak máte velkou místnost, aby bylo kde zkoušet…. 
*      a kolik trpělivosti bude mít dirigent, aby to nazkoušel… 
 
Soubor, ve kterém jsou jednotlivé hlasy obsazeny skupinami stejných nástrojů se jmenuje orchestr. Nejvíc 
znáte asi  symfonický orchestr, to vezmeme: 
2 flétny, pikolu, 2 hoboje, 2 klarinety v B, 2 fagoty, 2 trubky v B, 2 lesní rohy v F, 3 trombóny, 1 pár kotlů, 8 
- 12 prvních houslí (nehrají lépe, ale hrají první hlas, a přece jen mívají těžší part…),  6 - 12 druhých houslí, 4 
- 10 viol, 4 - 10 violoncell, 4 - 8 kontrabasů. 
 
Když chcete mít jazzový orchestr, vezměte: 
4 trubky, 5 saxofonů (včetně basového), 4 trombóny a kompletní rytmika - kytara, bicí, kontrabas, klavír. 
 
Instrumentální hudební tělesa nejrůznější velikosti a složení ( říkáme obsazení) vznikají pořád podle potřeb a 
možností ve všech hudebních žánrech - etno, jazz, rock, pop, folk. Hrají na koncertech, v klubech nebo jen 
tak pro sebe - pro radost. 
 



 
    V úterý 13.února v 16,00 hodin  - Porotní sál = interní vystoupení mladých keyboardist ů ze třídy p.u č.Vladimíry 

Matuškové.  
Všichni p říznivci jsou srde čně zváni. 

 
 
PĚVECKÉ ODDĚLENÍ  připravuje vystoupení všech žák ů 15.2.2007 v 15,30  a  17,00 hodin v Porotním sále. Konkrétní  
rozpis, kdo v kolik hodin bude zpívat je u vyu čujících a bude vyv ěšen na nást ěnce pěveckého odd ělení. 
 

 
Koncert žák ů KLÁVESOVÉHO ODDĚLENÍ za spolupráce ostatních nástroj ů se uskute ční ve čtvrtek 22.února v 16,30  
hodin v Porotním sále.  
 

 
 PŘÍSPĚVEK Z POBOČKY V SOBOTCE (p.uč. Petra Matoušková) 
  
   BYLI JSME V PRAZE........? 
  
      Zájem o lístky na generální zkoušku České filharmonie předčil naše očekávání, tak také všech 10 míst určených pro Sobotku bylo velmi  
brzy obsazeno. 
  Na samotný koncert jsme se připravovali dlouho dopředu. Mluvili jsme hlavně o Musorgském a jeho Obrázcích z výstavy, také jsme je poslouchali a 
některé jejich části /hlavně úvodní Promenádu/ každý ze zúčastněných slyšel alespoň dvakrát. 
     V den D přišli všichni. Původně tedy ne, ale pro zapomnětlivé jsme si došli do školy a tak díky pochopení pana učitele, ze soboteckých nechyběl 
nikdo. Pan řidič na nás také nezapomněl, takže naše místa v páté řadě v Rudolfinu nezůstala prázdná. Před zahájením koncertu jsme si ujasnily, že než 
příjde dirigent muzikanti jenom ladí, jak se jmenuje jaký nástroj, že máme vypnout  mobilní telefony....... 
      A pak přišel mladý sympatický pán a vyprávěl nám o tom, co budeme poslouchat v první půlce koncertu a po přestávce přišel znovu, a znovu 
povídal.Ale kromě něho k nám promluvil i pan dirigent Mácal:,, vážení, teď budeme hrát Kartinky a budou se nahrávat, tak bych prosil absolutní 
klid. Zatím to nebylo nic moc, dokonce jsem slyšel v první půli mobilní telefon, ale teď jakmile takhle zvednu ruce, tak musí být absolutní".....v tom se 
v naší řadě ozvalo píp, píp, píp. ,, TO SNAD NENÍ MOŽNÉ, KDO TO BYL ???" hřímal dirigent světového jména. V tu chvíli jsem se stávala menší a 
ještě menší.....Jenomže ono znovu píp, píp, píp. ,,Ty dnes nevstáváš? Vždyť jedeš do té Prahy, ne ? Tak ať to stihneš " varoval mě známý hlas. 
     Už dlouho jsem se neprobudila s takovou úlevou. A kdyby to náhodou všechno nebyl jenom zlý sen, kdyby to náhodou byla pravda, tak přece o tolik 
zase nejde.Všechno je jednou poprvé a všechno se můžeme naučit. I to, jak se máme chovat na koncertě. A k tomu jsou přece generální zkoušky 
určeny, nebo ne?   
 

 23.ledna proběhla v naší škole soutěž. A nebyla to ledajaká soutěž, nýbrž soutěžila mezi sebou komorní sdružení! 
A protože vybrat jednoho vítěze mezi nesouměřitelnými komorními seskupeními bylo nemožné, zvítězili vlastně 
 všichni. A to je dobře, protože chceme moc a moc podpořit kolektivní hru (ať jsou to komorní seskupení až po  
různá složení souborů či orchestrů). Jaká byla cena? SLADKÁ. Naše bývalá žačka – Natálka Botková (učila se 
 v naší ZUŠce hře na housle) je moc šikovné děvče a proto jsme ji oslovili s prosbou, zda by nám pro vítěze neupe- 
kla dort. Upekla. A byl převýborný a ještě navíc to bylo skutečné umělecké dílo. Nikomu se nechtělo ho rozkrojit. 
Pro inspiraci jsem vám ho také vyfotila. Vypadal jako kniha s vazbou v kůži. Jak to ta holka dokázala, nevím, ale 
 moc jí tímto děkujeme.  
No a kdo vlastně postoupil do krajského kola? (samozřejmě že jen soubory, pro které letos vyhlásilo soutěž MŠMT – tedy komorní hra s převahou 
dechových, bicích nebo smyčcových nástrojů): 
Tady jsou postupující: 
DUO příčných fléten ve složení Terezie Kracíková a Marie Pokorná (ze třídy p.uč. Mgr.Ivany Hučíkové), 
TRIO klarinetů ve složení Miroslav Jína, Veronika Konířová a Aleš Valnoha (ze třídy p.uč. MgA.Františka Komárka), 
KVARTETO zobcových fléten ve složení Zuzana Brunnerová, Eva Šulcová, Gabriela a Jana Maškovy za doprovodu Jana Huška na violoncello (ze 
třídy p.uč. Petra Luha), 
ŽESŤOVÝ SOUBOR ve složení: trubky Josef Prchlý a Lubomír Kozák, lesní roh Klára Plíšková, pozoun Jan Švábek a Jan Karásek (ze třídy p.uč. 
Josefa Tomáška DiS.) a  
SOUBOR STARÉ HUDBY ve složení: zobcová flétna Lenka Hermanová, flétna Terezie Kracíková, violoncello Jan Hušek, kytara Jan Stříbrný, klavír 
Adam Zikmund (ze třídy p.uč. Kataríny Kalvodoví DiS). 
Blahopřejeme k postupu. A kde budete soutěžit? Soubor Staré hudby bude soutěžit v ZUŠ v Novém Městě nad Metují a ostatní soubory budou takzvaně 
doma, neboť jsme byli pověřeni Královéhradeckým krajem uspořádáním krajského kola komorní hry s převahou dechových a bicích nástrojů v naší 
škole. 
 

 
KOMU JEŠTĚ  V TOMTO ČÍSLE GARUTULUJEME?  KDO MÁ V ÚNORU NAROZENINY? 

2.2. – paní učitelka Vladimíra Matušková a 
22.2. pan učitel Jaroslav Fejfar.  

Přejeme hodně zdraví, pevné nervy a mnoho spokojených, talentovaných a samozřejmě i pilných žáčků!!  
 
Připravujeme na březen: 
-  6.3. – Porotní sál v  16,30   koncert žáků kytarového oddělení 
-  7.3. – Kulturní dům – 14,30 – vystoupení Lidové muziky p.uč. Zdeny Svobodové pro Svaz zdravotně postižených 
- 19.-20.3. – Porotní sál – krajské kolo soutěže MŠMT v komorní hře (v tyto dny se nebude vyučovat, ale povinně se žáci zúčastní soutěžní 
přehlídky jako posluchači!!) 
- 28.3. – interní povinná přehrávka absolventů I. i II. stupně 
 
Pan Novák je na koncertě , zády k publiku hraje klavírista. Sousedka se ptá: „To je Beethoven?“ „Nevím, musíme počkat, až se obrátí“ 

Uzávěrka příštího čísla je 23.února. Kdo chcete přispět jakýmkoliv příspěvkem či zprávičkou, prosím, vhazujte své podněty či dotazy do schránky 
k tomu určené – ve druhém patře vedle prosklené vitríny (u učebny 212). 


