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Milí žáci, milí rodiče, milí příznivci naší umělecké školy. 
Dnes se Vám dostává do rukou poslední číslo našich „zpráviček“ v tomto školním roce. Seznámíme  Vás s tím, co nás čeká v červnu, kdo 
z Vás-žáků bude oceněn za celoroční práci při předávání vysvědčení, ohlédneme se pomyslně za celým školním rokem, nastíníme Vám, co 
bude nejdůležitějšího v roce příštím a trochu se i poučíme.  
     Za všechny zaměstnance školy (pány i paní učitele, učitelky, ekonomku, hospodářku i uklízečku školy) Vám všem přeji krásně 
prožité prázdniny plné zážitků především s Vašimi nejbližšími – rodiči, prarodiči i sourozenci, prázdniny plné sluníčka jak na obloze, 
tak i v srdci, prázdniny bez starostí vyplněné aktivním odpočinkem a radostmi. Vaše ředitelka, Jaroslava Komárková, která se již nyní 
těší na práci s Vámi v novém školním roce! 
 
     Zmínila jsem hned v úvodu, že se letos chystáme při předávání vysvědčení (ve čtvrtek 28.6. ve 14,30 hodin ve třídách svých učitelů)předat 
grafický list s oceněním za celoroční práci, který vlastnoručně vytvořila paní ředitelka, nejpilnějším žákům naší školy. Protože toto číslo je posledním 
ve školním roce, již nyní Vám zde jména oceněných žáků zveřejníme. Klíč byl takový, že při pracovním úvazku pedagoga na jeden pracovní den bude 
za třídu oceněn jeden žák, při polovičním úvazku za třídu žáci 2 a za celý úvazek žáci 3. V oboru tanečním a výtvarném je počet oceněných žáků 
úměrný celkovému počtu. Oceněné navrhovali třídní učitelé a schválili vedoucí oddělení a ředitelka školy: 
 
Třída p.učitele/ky: ocen ěný žák: za co je ocen ěný:   
Ivonne Andersson Rýglová Eliška(3.roč.) za odvahu spolupracovat se staršími spolužáky, pracovitost a vytrvalost 
 Veisová Anna (4.roč.) za raketový start a pracovitost 
 Koubová Adéla (5.roč.) za pracovní úsilí a lásku ke všem výtvarným technikám 
 Bímová Šárka (6.roč.) za pracovitost a snahu 
 Binderová Denisa (7.roč.) za pracovitost 
 Klára Tomášů (I.roč.) za nadání, které svojí pracovitostí rozvinula v talent 
 Hanušová Petra (II.roč.) za pracovitost a prezentaci školy 
 Bulíčková Tereza (III.roč.) za věrnost ZUŠ a pracovitost 
 Kendíková Kateřina (IV.roč.) za věrnost výtvarnému oboru  ZUŠ 
 
Hany Botkové,DiS. Havelková Šárka za pečlivou domácí přípravu 
 Mešek Tomáš za pečlivou přípravu a poctivou práci 
 Mako Eduard/ za velkou snahu a pečlivou přípravu 
                                         
Věry Čejkové,DiS. Jan Fišer   

 Veronika Sedláčková                   za radost ze společné hry 
 Eva Šulcová 

 
Evy Černochové Tereza Kolářová za zvládnutí základních prvků klasického tance u tyče, za poctivou práci 
 Žofie Váchalová v tanečních hodinách a za schopnost výrazově zvládnout zadané úkoly v  
 Veronika Vacková improvizaci 
 
      
 Nikoleta Rychtarechová za poctivou docházku a  za snahu doučit se učební látku  druhého ročníku TO, 
  za zájem o balet a skamarádění se s ostatními dětmi 
 
 Šárka Rejfková za naprostou kázeň při výuce  v tanečních hodinách a za zvládnutí rytmických  
 Eliška Rejfková záludností tanečních kroků a pohybových vazeb, ale i za účast na soustředění a  
  zvládnutí všech náročných úkolů 
 
 Kateřina Faměrová za velké zlepšení nejen v klasickém tanci, ale i v tanci moderním, kde nastalo 
  velké zlepšení v rytmickém provedení tanečních kroků a jejich vazeb a  výrazně  
  se zvětšil pohybový rozsah dolních končetin 
 
 Lucie Cimbálová za větší živost v tanečním projevu a vynikající znalosti názvosloví prvků  
  klasického tance a jejich přesné provedení jak při cvičení u tyče, tak na volnosti 
 
 Lenka Nosková za zvládnutí všech tanečních kroků, prvků a pohybových vazeb 4.ročníku TO a  
  za obrovskou snahu při hodinách klasického tance, ale i za milou a kamarádskou  
  povahu 
 
 Anna Smolíková za schopnost maximálního soustředění při cvičení prvků klasického tance u tyče 
  a na volnosti ,perfektní provedení těchto prvků a za poctivou  docházku i do  
  souboru Kanafaska,kde svými tanečními výkony je vzorem pro své    
  spolutanečnice 
 
 Lucie Brožíčková za zvýšení pohybového rozsahu dolních končetin, za poctivost a pečlivost při  
  cvičení. Díky své milé a kamarádské povaze přispívá k hezkému a 

příjemnému průběhu tanečních hodin. 
 
 Martina Šneberková za to, že je stoprocentně spolehlivá a pečlivá, velmi hodná a její sebekázeň a  
  snaha všechny úkoly dané v hodinách TO zvládnout je příkladná 
 Daniela Dědečková za stoprocentní plnění úkolů nejen v tanečních hodinách, ale i během vystoupení  
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  TO soustředění na Nebákově a za pomoc při ukázkových hodinách pro MŠ 
 
 Daniela Fejfarová za obětavou pomoc při ukázkových hodinách pro mateřské školky,  za  poctivou  
  práci a pravidelnou docházku do tanečních hodin  
 
 Lenka Breuerová za perfektní doučení nových choreografií i přes dlouhodobou absenci ze  
  zdravotních důvodů, za to, že je dobrá kamarádka a nikdy své kolegyně v tanci  
  nehodí přes palubu a za to, že tanec je jejím velikým koníčkem 
 
 Dagmar Faměrová za poctivou práci a velikou snahu v tanečních hodinách, za zvládnutí obtížných  
  pohybových vazeb, za poctivou docházku na výuku a za to, že je prima  
  kamarádka 
 
 Zuzana Pelcová za skvělé zdokonalení práce horních končetin v moderním tanci, za velké  
  zlepšení provedení základních prvků tance na špičkách a za to, že svou veselou 
  povahou přispívá k radostnému průběhu tanečních hodin a za snahu zvládnout  
  svou pubertu 
 
 Lucie Grohová za obrovské zlepšení nejen v hodinách moderního tance, ale i v klasickém tanci,  
  při cvičení na špičkách a zvládnutí choreografie „Yesterday“.  Díky své milé a 
  kamarádské povaze přispěla ke stmelení kolektivu a svou přítomností „dokáže  
  rozzářit sluníčko“ i za šedivého dne 
 
 Lenka Kosová za neuvěřitelně rychlé nastudování choreografie „Podvečer v kavárně“ a za  
  taneční a výrazové provedení  a zvládnutí velmi obtížných prvků a pohybových  
  vazeb této choreografie na soutěži „Přehlídka mladých tanečníků“ v Hradci  
  Králové. 
 
 Simona Pecháňová za vynikající zvládnutí choreografie „Tango a’la Argentina“,která díky jejímu 
  obětavému přístupu mohla být uvedena nejen v programu  „ Včelka Mája  
  v opeře“, ale i jako ukázka během tanečních kurzů v Nymburce 
 
Ing.Jaroslava Fejfara, DiS. ? 
 
Mgr.Ivany Hučíkové, DiS. Natálie Krátká za mimořádnou práci v oboru komorní hudby 
 Karolína Bucková za největší pokrok ve výuce 
 Marii Pokorná a Terezie Kracíková   za nejvýraznější posun v emotivním přístupu a projevu v hudbě a  
  za přístup k přípravě na soutěž ZUŠ ve hře na dechové nástroje 
 
MgA.Moniky Chmelařové,dipl.um. Martin Bambušek za příkladnou přípravu a píli k talentové zkoušce na konzervatoř 
 
Kláry Jozífkové, dipl.um. ?   
 
Kataríny Kalvodové, DiS. Adéla Filipčíková za poctivé absolvování jedenáctiletého studia hry na klavír a  
  za příkladnou reprezentaci školy na koncertech a soutěžích 
 Liliana Kuželková za poctivou přípravu ke studiu a za reprezentaci školy při „Vítání občánků“ 
 Darina Stránská za perfektní přípravu ku studiu a reprezentaci školy při „Vítání občánků“ 
 
MgA.Františka Komárka,DiS. Zuzana Brunnerová za snaživost a výborné výsledky ve hře na saxofon 
 Jessica Kleistnerová za nadšení a práci ve hře na kytaru 
 Aleš Valnoha za svědomitou práci ve hře v souborech  „Klarinetové trio“ a „Lidová muzika“ 
 
Bc.Jaroslavy Komárkové, DiS. Michaela Knapová za příkladnou přípravu ke studiu ve hře na lesní roh a za poctivou práci  
  v „Komorním orchestru“ 
 
Miroslava Kopeckého, DiS. Karolína Svobodová za vzornou docházku a vzornou přípravu na hodiny a za snahu 
 Bíšková Lucie za poctivou docházka, za snahu a velký pokrok ve hře na housle 
 Štěpánek Václav za samostatnou práci a snaha učit se novým věcem 
 
Karla Kulhavého Aneta Janků 
 Radka Novotná za dobrou práci a poctivou domácí přípravu 
 Zdeněk Link  
 
Petra Luha Zuzana Brunnerová 
 Gabriela Mašková za vynikající reprezentaci školy a úspěchy v  soutěžích 
 Jana Mašková 
 Eva Šulcová  
 
Petry Matouškové,DiS. Lenka Janatová za výbornou reprezentaci školy a nevšední píli při studiu 
 Kamila Šourková za největší pokrok od zahájení studia  
 Adriana Kolková za nejvýraznější zlepšení v průběhu roku 
 
Vladimíry Matuškové, DiS. Helena Burianová za velký "skok" ve výuce 
 Dana Tillová za pohotovost a perfektní zvládnutí situace při doprovodu na 
                                                                                                             absolventkém koncertě absolventa J.Karáska (pozoun) 
 Rudolf Tóth za spolehlivost, snahu a za to, že je to "bezva žák" 
 
Jany Nevrlé Adam Grešula (PV1) je tvořivý, má bohatou fantazii, je kamarádský 
 Jan Pluhař (PV1) že precuje s radostí, hravost v barvách, rád ukazuje své práce z domova 
 Klára Mirská (PV2) svědomitá, pracuje s churí, ráda se účastní výtvarných soutěží 
 Lukáš Břeň (PV2) pracuje samostatně, je snaživý a šikovný 
 David Švec (1.roč.) je pečlivý a trpělivý, zajímá se o veškeré dění výtvarného oboru 
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 Nikola Horáková (1.roč.) přichází s vlastními nápady, je pilná a soutěživá 
 Kryštof Markl (2.roč.) pracuje se zaujetím a rád v kolektivu, zajímavé ztvárnění témat, kamarádský 
 Karolína Mochanová (2.roč.) pracuje dle vlastních představ, zúčastňuje se akcí školy, je družná 
 Radka Zajícová (3.roč.) pečlivá, výborné prostorové cítění, podílí se na výzdobě školy 
 Lukáš Burda (3.roč.) dobře se soustředí, je svědomitý, velká rozmanitost ve výtvarném zpracování 
 Vít Pour (4.roč.) pochvala za pilnost, je zručný a svědomitý 
 Anna Štolcová  (4.roč.) pochvala za tvořivou práci nejen v ZUŠ, pomáhá ráda druhým 
 Eliška Salayová (5.roč.) samostatná, zachycení skutečnosti jí nečiní problém, má výtvarné nápady 
 Pavlína Vydrová (5.roč.) je svědomitá a pilná, pracuje s velkým nasazením 
 
Michala Petiry Daniela Dědečková  za vzornou spolupráci a doprovody s dechovým oddělením 
 Adam Zikmund  za široký umělecký záběr a reprezentaci školy (soutěž komorních souborů) 
 Radka Kůtková  za vzornou spolupráci a doprovody s dechovým oddělením 
 
Staré Elišky Marie Chodúrová za pečlivou a soustavnou přípravu ke studiu hry na klavír 
 Nikola Másiarová za poctivou domácí přípravu  
 Martina Kůtková za velkou snahu a trpělivost 
 
Marie Stříbrné, DiS. Petra Novotná za samostanou práci, vystupování na „Vítání občánků“, na diskotéce pro děti 
 Eliška Rejmanová  za práci v souboru „Kanafaska“, je spolehlivá, poctivě pracuje 
 Jaromír Březina připravuje se dobře na hodiny, přemýšlí u hraní, je výborný společník 
 
Bc.Petra Svobody, DiS. Vladimír Toráč za reprezentaci školy a zodpovědný přístup ke zpěvu a práci s „Kapelou“ 
 Jan Bílek za šikovnost a pevnou vůli v hodinách zpěvu  
 
Zdeňky Svobodové, DiS. Jakub Kazda za odpovědný přístup ke studiu zpěvu a píli 
 Kristýna Oborníková za zodpovědnou práci a kladný přístup ke komornímu zpěvu 
 
Daniely Štolfové, DiS. Zdislava Pokorná za poctivou práci, velký pokrok ve studiu hry na klavír a milou povahu  
 
Josefa Tomáška, DiS. Radek Bartejs za aktivní činnost v hodinách a snaživou domácí přípravu 
 Jan Švábek za svědomitou přípravu k výuce  
 
Mgr.Jany Včelákové Hana Jarolímková za odpovědný přístup k výuce a píli  
 Daniela Jirsová za raketový vzestup ve výuce a kladný přístup ke komorním uskupením 
 
Miloslavy Vrbové Anežka Pokorná za svědomitou a příkladnou práci 
 Jan Hušek za příkladnou reprezentaci školy a hru v souborech  
 
 

ZPRÁVIČKY Z JEDNOTLIVÝCH TŘÍD: 
   
Výtvarná třída Ivonne Anderson 
     Pomalu se blíží konec školního roku a s ním i čas zhodnotit práci výtvarného oddělení. Nebudu zde rozebírat  ani 
jednotlivé žáky ani jednotlivé akce. Podstatné je, že všichni výtvarníci pracovali s plným nasazením. Žáci paní učitelky 
Nevrlé byli tento rok úspěšní ve výtvarných soutěžích. Starší žáci skvěle zvládli talentové zkoušky a ke studiu výtvarných 
oborů středních a vysokých škol jich bylo přijato 13. To je mimořádný počet. Ale nebojte se, že naše ZUŠ zaplavila 
Čechy,,tzv.umělci“. Z těchto žáků budou  architekti, počítačoví grafici, animátoři, keramici a dokonce i učitelé výtvarné 
výchovy pro střední ,základní i mateřské školy. A to se řekne výtvarka! Je opravdu mnoho povolání kde se Vám výtvarné 
vzdělání nejen hodí, ale kde ho i vyžadují. A proto milí rodiče a žáci nezapomínejte, že se vždy vyplatí investovat do 
kvalitního vzdělání. A to Vám nezajistí zájmové kroužky, ale tým specializovaných pedagogů ZUŠ a soustavná a 
systematická práce. 
     Za svoji osobu se chci rozloučit se všemi žáky  a to nejen výtvarného oboru. Někteří mne měli docela rádi, někteří mne 
nemuseli, ale vcelku všechno bylo v pohodě. ZUŠ byla doslova mým druhým domovem. Když se někdo ptal kolik mám dětí, má odpověď zněla: „Asi 
tak šedesát.“ Už z toho sami vidíte jaký byl můj vztah k žákům. Je mi líto, že se musím rozloučit s touto školou a lidmi v ní. Nevím co mne čeká na 
dalekém ,,krutém“ severu, kam odcházím. Ale pokud kdekoli uvidím jméno naší,, zušky“, budu se k ní vždy hrdě hlásit! 
     Všem přeji krásné, slunečné prázdniny plné nezapomenutelných zážitků. 
                                                                                 Brzy již bývalá učitelka výtvarného oboru,  Ivonne Andersson                      

Kytarová třída Hany Botkové 
     V měsíci říjnu jsem začala jezdit vyučovat žáky na naší pobočce v Sobotce, kde začali s výukou hry na kytaru čtyři žáci. První naše vystoupení 
byla třídní vánoční přehrávka před rodiči, jak v sobotecké pobočce, tak 20.12. s ostatními jičínskými žáky.  Od prosince nastoupila  do výuky hry na 
kytaru nová žačka do pobočky v Sobotce. 
   Jelikož od třetího ročníku navštěvují žáci hodiny komorní hudby, většina studentů z naší třídy hraje v „Kytarovém orchestru“, který vede paní 
učitelka Ivana Hučíková. Dvě žačky zase chodí hrát do „Lidové muziky“ paní učitelky Zdeny Svobodové a jeden žák naší třídu reprezentuje v kapele 
„Popík“, kterou vede paní učitelka Jana Včeláková. 
    Dne 6.3. proběhnul již tradičně „Kytarový podvečer“, kde hráli žáci naší třídy v duetech, triích, ale zahrálo také kytarové kvinteto za doprovodu 
elektronických kláves, na které hrál žák ze třídy paní učitelky Vladimíry Matuškové. 
    V březnu nastoupil do naší třídy nový žák do PHV2 a v dubnu začali navštěvovat pobočku tři noví žáci. 27.4.na absolventském koncertě veřejně 
zahráli v duu a tím také ukončili své studium na naší škole - Daniel Stojanov a Lenka Kubínová. 
    Do konce školního roku nás čeká 8.6. vystoupení  na koncertě se soboteckými žáky a 10.6.budeme hrát návštěvníkum zámku Humprecht při jejich 
prohlídkové cestě. 
    20.6.chceme účinkovat s kvartetem na koncertě staré hudby v kostele u sv. Ignáce v Jičíně. V poslední řadě nás čeká třídní přehrávka pro rodiče a 
kamarády, která se bude konat 21.6. v prostorách školy. 
    Příští školní rok je pro nás kytaristy významný – „jdeme“ všichni do celostátní soutěže MŠMT.         Hana Botková 
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Zpráva ze třídy Věry Čejkové: 
     Ve třídě mám celkem 17 žáků. Všichni se letos pilně připravovali po celý školní rok a zahráli si celkem na 12 veřejných akcích. Nejúspěšnější akcí 
bylo vystoupení skupiny „Chobotnice“ na mezinárodním festivalu „Lomnické hudební jaro“ v dubnu t.r., kde získala 1.místo a ocenění poroty „Za 
souhru a radost ze společné hry“. Festival byl dvoudenní a vyvrcholil galakoncertem, kde „Chobotnice“ měla velký ohlas u publika. 
    V červnu se chystáme do Prahy. Skupina „Chobotnice“ totiž vyhrála soutěž České filharmonie (namaluj si „Obrázky z výstavy M.P.Musorgského“ ) 
je pozvána na prohlídku Rudolfina. Moc se těšíme! 
   Zvláštní moje poděkování patří rodičům mých žáků za domácí pomoc a přístup k domácímu cvičení, za vzorné omlouvání nepřítomnosti dětí a za 
včasné placení úplaty školného, že mne nenechali v problému s neplatiči. Všem děkuji!     

                                                                                                Věra Čejková 

Taneční třída Evy Černochové 
     V sobotu 19.5.2007 se nejstarší žačky našeho tanečního oddělení zúčastnily taneční soutěže „Přehlídka mladých tanečníků“ v Hradci Králové. 
Odcestovaly jsme z Jičína ráno v 7,30 hod., protože jsme už v 9,10 hod. měly prostorovou zkoušku. Bez problémů a včas jsme dorazily do Tanečního 
a společenského centra Revues, kde se soutěž konala a rovněž bez problémů jsme odzkoušely. Vlastní soutěžní klání začínalo až ve 13,00 hod., a 
tak jsme se vydaly na procházku sobotním Hradcem a navštívily několik obchodů, chvíli poseděly v parku na lavičce a před polednem se vrátily do 
Tanečního centra. 
     Sál byl po celou dobu soutěže narván k prasknutí, ale i přesto jsme si zajistily pěkná místa k sezení a téměř všechny choreografie jsme shlédly. A 
bylo jich opravdu hodně – 52!  Soutěž byla rozdělena do několika kategorií (podle věku a podle toho zda tančí celé skupiny nebo sóla,páry,dua). 
Tento taneční maratón skončil  až v 18,00 hod. Byly zde soutěžící skupiny ze ZUŠ Broumov, ZUŠ Litomyšl, ZUŠ Ústí nad Labem, ZUŠ Svitavy, ZUŠ 
Kolín, ZUŠ Chotěboř, ZUŠ Lanškroun, Baletní studio Olomouc, Balet Niké z Brna, Skupina ze Sezemic,Taneční škola Rozmarýn z H.Králové, Sokola 
baletowa „Capitol“. Konkurence tedy byla opravdu velká a výkony vynikající. Byl zde zastoupen jak tanec klasický, tak i moderní. Naše děvčata 
reprezentovala školu s choreografií “Podvečer v kavárně“. Odborné porotě, sestavené z fundovaných tanečních odborníků a pedagogů, předsedal 
baletní mistr Vlastimil Harapes. Hodinu před vystoupením se naší Markétce udělalo velmi zle, prožívala opravdu těžkou žaludeční nevolnost a 
vypadalo to, že nebude moci nastoupit  a tancovat. Zatancovala a úžasně! Byla neuvěřitelně statečná, protože to, co zvládla, by každý nedokázal.        
     Všechny naše tanečnice podaly opravdu vynikající výkon, i „benjamínek“, Lenka Kosová, která zastoupila naši maturantku Soňu. Stalo se 
nečekané-odborná porota nám udělila 3.místo!Tak to jsme opravdu nečekaly! Byl to pro nás opravdu úspěch a musím všem tanečnicím-Daniele, 
Zuzce, Markétě, Katce a Lence moc poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy a popřát jim mnoho dalších úspěchů nejen v tanci, ale i ve studiu. 

                                                                                                             Eva Černochová. 

Kytarový orchestr na Humprechtě: 
  V rámci tradice otvíral Kytarový orchestr 13.května sérii hudebních nedělí na Humprechtě. 
Po dohodě členů souboru jsme se sešli v 9 hodin ráno na jičínském zámku a pak už jsem 
nabrali směr – Humprecht, Sobotka. 
   Pravda, pro 9 kytaristů a dirigenta, nebylo v obrazárně v 1.patře příliš místa, ale zmáčkli 
jsme se. Předpokládali jsme, že dopoledne nebude návštěvnost příliš velká (opravdu – přišly 
dvě výpravy…) a čas jsme strávili nácvikem souhry a pilování skladeb, které už v repertoáru 
jsou, ale i nácvikem nových. Návštěvnice z jedné výpravy hodila po první skladbě do 
klobouku stovku, patrně jako díky, že jsme už přestali hrát ☺. Ačkoliv jsme očekávali, že na 
Humprechtě nebude nejtepleji, počet svetrů většiny zúčastněných byl zcela nedostatečný a 
byli jsme rádi, že nám slečny z orchestu uvařily vy-ni-ka-jí-cí horký čaj. Bohužel, v okamžiku, 
kdy ho přinesly, přišla druhá výprava, a než jsme dohráli, byl studený jako my všichni.  
    V poledne nás žaludky naléhavě upozorňovaly, že nejen hudbou živ je člověk, a tak jsme 
sbalili nástroje, noty, pulty, sklidili židle, všechno naskládali na hromadu v kuchyňce zámku a 
šli jsme na oběd. Venku se slunce snažilo hřát,a tak cestou do hotelu Pošta na soboteckém 
náměstí jsme rozmrzli. V hospodě vařili výborně, ceny byly přiměřené a obsluha příjemná. 
Vyhranou stovku jsme si rozdělili rovným dílem a projedli jí ve zmrzlině. Cestu zpět pro nástroje jsme vzali lesem kolem Humprechta  a vrátili se 
kolem 14.30 do Jičína.  
     Děkuji členům orchestru, že byli milí, příjemní, v pohodě, neprali se, hráli a neřečnili. Pro mě bylo příjemné zjištění nejen to, že jsme udělali kus 
práce, ale i to, že bylo na všechny členy orchestru spolehnutí. 
    A děkuji také rodičům - pánům Helikarovi a Kůtkovi , že byli tak laskavi a přivezli a odvezli děti svoje i cizí. 

                                                                                                                                  Ivana Hučíková 

Klavírní třída Kataríny Kalvodové 
     se nachází hned vedle sborovny, což je strategické místo (kopírka, kafe, toaleta kousek ☺ ), ovšem schody do patra musíme vyšlapat všichni….a 
všichni v pohodě, jen paní učitelka je pokaždé legračně zadýchaná. 
     Tuto třídu navštěvují žáci širokého věkového spektra od školky až po maturanty (letos posledním rokem studuje hru 
na klavír Adéla Filipčíková a nejmladší žačkou je Liliana Kuželková), ovšem kromě klavíristů také instrumentalisté 
souboru „Staré hudby“. A právě souboru se letos poštěstilo. Kde? Na soutěži! ☺ Ve své kategorii obsadili v krajském 
kole celostátní soutěže MŠMT 2. místo!  
     Nevěřili byste, ale už i Lilka reprezentovala letos naší školu – téměř pravidelně zpívala na „Vítání nových občánků 
Jičína“. Nejčastěji se ale této pravidelné akce účastnila Darinka Stránská, která patří k nejtalentovanějším žákům mé 
klavírní třídy. 
    Je bezvadné, když se dají dohromady sourozenci….a to se letos také povedlo. Adam a Ivan Rychterovi si zahráli 8. 
března na veřejném koncertě dokonce v triu s příčnou flétnou. Jako skvělá korepetitorka se představila Marie 
Ulrichová, vyzkoušela si jak doprovod flétnového dua, tak i sólové zpěvačky. Ve čtyřruční hře se „našly“ Maryša Riegerová a Kristýna Hazdrová, které 
si užívaly jak sambu, tak třeba i známého „ Růžová pantera“, nebo hudbu k oskarovému  filmu „Hodiny“. Jistě zajímavým bylo vystoupení Simony 
Tlusté a Marka Holého, kteří nám na veřejném koncertě zahráli vlastní skladby, což není jev obvyklý a rozhodně stojí za zmínku. 
     Závěr roku se blíží, čekají nás ještě poslední vystoupení a – samozřejmě – postupové zkoušky. Věříme, že dopadnou na výbornou….a i kdyby ne, 
hudbu přece pro známky neděláme ☺                    Krásné prázdniny všem !!!!                                               Katarína Kalvodová 
 

Třída Františka Komárka 
    Z oddělení bicích nástrojů bych vyzdvihnul práci absolventa I.stupně Tomáše Hynka v jeho brilantní hře a příkladnou 
spolupráci bicisty Josefa Kracíka  s „Chobotnicemi“ paní učitelky Čejkové.  V mé třídě dechových nástrojů bych chtěl 
upozornit na velký posun v přednesové hře u Romana Kloboučka ve hře na klarinet poděkovat hráčům „Klarinetového 
tria“ Veronice, Aleši a  Miroslavovi za příkladnou reprezentaci školy na soutěži, kde v krajském kole celostátní soutěže 
MŠMT získali 2.místo. Kytaristka Jessica Kleistnerová svou trpělivostí a úsilím docílila v letošním roce velkého pokroku 
v přednesové i technické hře na tento nástroj. Letošní spolupráce s žáky mé třídy od PHV1 po II.stupeň  z mého 

pohledu se vydařila na výbornou.                                            František Komárek 
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Třída lesních rohů Jaroslavy Komárkové  
     Moje třída patří počtem žáků k těm nejmenším. Tvoří ji v současné době velmi nadané žačky Míša Knapová, Terka Trýzubská a Klára Plíšková. 
Krátce po pololetí nás musela opustit Verča. Často nás také navštěvuje Nikola Holcová, která je již 
druhým rokem na konzervatoři v Pardubicích, kde pokračuje ve studiu hry lesního rohu. Naposledy 
s námi společně vystupovala v neděli 22.5. na Humprechtě. To jsme se takhle prostě „sbalily“ a udělaly 
si pěknou neděli. Ráno jsme se naložily do auta, každá měla hornu (tak se také říká lesnímu rohu), já 
jsem přidala keyboard, noty a pult a už jsme frčely do Sobotky. Sotva jsme po půl desáté ráno vyšlapaly 
schody do 1.patra, už nám byla v patách první výprava. Nikola, Klára a Míša se honem sladily a už 
vesele vytrubovaly. Vždy zahrály trio „Tanec cirkusových medvědů“ na uvítanou každé výpravy a když 
průvodce představil všechny namalované tváře na vystavených obrazech, hrála každá sólovou skladbu. 
Poctivě se holky střídaly a bylo to moc pěkné. Celkem jsme hrály jedenácti výpravám, a to jsme 
odcházely po druhé hodině odpolední! Stihly jsme si ještě před odchodem zazpívat a „zatroubit“ 
v hodovním sále, a fakt tam funguje dlouhá ozvěna. Když jsme si zahrály nebo zazpívaly rozložený 
kvintakord, slyšely jsem ho ještě dlouhou dobu „hrát“ naráz.No, bylo to neuvěřitelné…. 
     Ale celý rok jsme se nepřipravovaly jen ke hraní na Humprechtě. Po celý rok pracovala Klárka 
v žesťovém souboru „Jičínských trubačů“, Míša chodila poctivě celý rok do přípravného žesťového 
souboru a od pololetí se stala velmi platnou členkou nově založeného “Komorního orchestru“.  Tereza je začínající žačkou na tento krásný nástroj, ale 
protože je velmi pracovitá v domácí přípravě, za necelé pololetí zvládla skvěle látku prvního ročníku a dokonce už vystupovala na koncertě „Malých 
muzikantů“. Míša i Klára jsou už ostřílené hráčky, tak těch vystoupení během roku absolvovaly mnoho, první byly v září (koncerty staré hudby 
kostelech Konecchlumí a Popovicích)  a poslední budou 5.6. v zámeckých arkádách, 7.6. v Porotním sále na třídní přehrávce a 20.6. v kostele 
sv.Ignáce. 
     Hra na lesní roh je náročná, ale krásná, zvuk tohoto nástroje je zvukově líbivý a lidským uším velmi příjemný. Naše třída se od září opět rozroste o 
nové žáky a to je dobře, protože velmi potřebujeme nové hráče do nejrůznějších souborů, které na škole vyrůstají jako houby po dešti, včetně již 

zmíněného Komorního orchestru.                        Jaroslava Komárková 
Houslová třída Miroslava Kopeckého 
      měla spolu s violloncelisty v úterý 22.května třídní přehrávku hlavně pro své rodiče a příbuzné v jičínské knihovně Václava Čtvrtka. Přestože se 
většina účinkujících nestihla rozehrát a hráli ,,naostro", tak to dopadlo celkem slušně a všechny děti dohrály svoji skladbu do konce. Někomu se to 
podařilo lépe, někomu o něco hůře, ale celkově to bylo slušné. Návštěvnost rodičů byla vysoká, dokonce ani nestačily židle a více než polovina lidí 
musela stát. 
     Nedávno mě na hodině s jednou malou slečnou pobavilo to - když jsem se jí ptal, proč to neumí a hraje tak falešně, odpověděla mi: „Protože 
nemám mozek ☺“. 
     Všem přeji krásné prázdniny a aby se po nich opět do hlaviček mozek vrátil,                      Miroslav Kopecký 
 

Třída elektronických klávesových nástrojů Vladimíry Matuškové 
     Na začátku školního roku 2006/2007 začalo navštěvovat třídu elektronických klávesových nástrojů celkem 31 žáků.Po prvním pololetí ukončily 
výuku dvě žačky (obě studovaly I.ročník II.stupně základního studia), protože se chtěly více věnovat přípravě na  přijímací zkoušky (L.Gillová – na 
vysokou školu a V.Dutkovská –na střední školu) a v březnu byla jedna žačka z naší třídy vyloučena. Druhé pololetí navštěvovalo celkem 28 žáků a 
žákyň :7 žáků 1.ročník (z toho 3 dívky), 7 žáků 2.roč. (z toho 5 dívek), 9 žáků 3.roč. (z toho 5 dívek), 3 dívky 4.roč. a 2 dívky přípravný ročník prvního 
stupně základního studia. 
    Žáci keyboardové třídy se účastní akcí ZUŠ nejen jako sóloví hráči, ale především také jako korepetitoři. Doprovází svojí hrou žáky z jiných 
oddělení ZUŠ. Nejvíce naší spolupráce využívá oddělení pěvecké, kde spolupracujeme s paní učitelkou Svobodovou a Včelákovou, ale doprovázíme 
i žáky paní učitelky Hučíkové (oddělení dechové a kytarové), p.uč.Tomáška (dechové odd.), p.uč.Botkové (kytarové odd.), zahráli jsme si i s klavírem 
a lesním rohem. Na jednom vystoupení za doprovodu keyboardu a klavíru (p.uč.Kalvodová) zatančila žákyně z tanečního oddělení p.uč.Černochové. 
     Keyboard je nástroj, který má mnoho rozmanitých rejstříků, stylů…, možností.., jsme schopni se zapojit do různých seskupení a doprovázet 
jakýkoliv hudební nástroj a zahrát jakoukoli skladbu. A k tomu vlastně spěje naše výuka na keyboard. Naučit žáky nejen sólovému projevu, ale 
především pracovat s nástrojem a naučit  upravovat si skladby.  
     Naše třída uspořádala v měsíci únoru vystoupení pro rodiče a všechny naše příznivce, kde se všichni žáci předvedli jako sóloví hráči. A nyní nás 
čeká ještě jedno vystoupení – 21.června  v Porotním sále , kam máme pozvané i kolegy z jiných oddělení a žáci se vám předvedou právě jako 
doprovázeči, ale hlavně také v úpravách skladeb pro dva keyboardy. 
     A pak už hurááááá  na prázdniny. Od září k nám nastoupí na ZUŠ nová paní učitelka, která zde bude vyučovat také hru na keyboard (2 dny v týdnu),  
ale přesto jsem zajásala, protože nejenže mají možnost začít hrát u nás na škole další žáčci, ale zase bude více možností výuky pouze jednoho žáka 
na hodinu.  
    Tak se na vás  – na všechny keyboardisty, ať už vy co k nám chodíte, ale i na vás, kteří se k nám teprve chystáte, budeme v září  MOC TĚŠIT. 
                                                                                                                                            Matušková Vladimíra  

Výtvarná třída Jany Nevrlá 
     Moji žáci se zúčastňují různých soutěží, jak regionálních, tak i mezinárodních. Byli to žáci jak přípravky tak i 1. až 5. ročníku ZUŠ VO. 
 Výkresy byly zaslány do těchto soutěží: 

1. „Česko kreslí Ježíška“ ( říjen – 8 prací ) 
2. „Malujeme po síti : Hudba a já“ ( březen – 9 prací ) 
3. „Namaluj obojživelníka – skokana ostronosého“ ( duben – 13 prací ) 

Gratulujeme: 2 naši žáci – Vojtěch Dubský a Kryštof Starsy byli oceněni a pozváni do muzea přírody „Český ráj“ na Prachově. Porotu také 
zaujaly práce Kateřiny Žitné a Šárky Pourové 

Dále zasílám na soutěže tyto výtvarné práce: 
4. Mezinárodní výtvarná soutěž Barevný svět 2007 ( květen – 33 prací ) 
5. „Ilustrace k básni , báseň k ilustraci“ ( červen – 17 prací ) 
6. IX. Mezinárodní výtvarná soutěž pro děti a mládež „Dítě a pes“, „Pes, můj přítel“ a „Já, přítel psa“. Soutěž je pořádána pod patronací 

ministerstva školství Polské republiky ( červen – 13 prací ) 
Jana Nevrlá 

Klavírní třída Michala Petiry  
     Jsem velmi rád, že v poslední době mnoho mých žáků spolupracuje s žáky z jiných oddělení, především z dechového oddělení (paní učitelka 
Hučíková) a doufám, že tuto spolupráci budeme dále rozvíjet. 
     Rád bych pochválil Radku Kůtkovou za příkladné doprovody. Velkým překvapením je též Daniela Dědečková nebo Míša a Daniel Jirsovi, ačkoli 
všichni tři chodí teprve do 2.ročníku!!! Neopomenu také Adama Zikmunda, který se uplatňuje jako klávesista v souboru „Staré muziky“ pod vedením 
paní učitelky Kataríny Kalvodové, nebo Petra Jandu, který je klavíristou ve školním „Komorním orchestru“ pod vedením paní ředitelky. 
          Michal Petira  
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Kanafaska Marie Stříbrné 
     Víte, co je kanafas? Pruhovaná látka, ze které se šilo povlečení. Jít do kanafasu? To je přeci 
blaho ležet a nic nedělat… Kanafaska je pruhovaná sukně, kterou nosily naše prababičky, 
dnes ji nosí tanečnice v krojích na folklórních vystoupeních. …a KANAFASKA? Tam se vůbec 
nespí! Je to folklórní soubor! Nejpočetnější soubor na naší škole: asi 32 tanečnic, 10 muzikantů a 
nejméně 3 zpěvačky. Taneční a hudební součást souboru zkouší samostatně. Když se sejdeme na 
společnou zkoušku, tak je to "pěkný tanec" a naše škola nám je malá. Tanec je vlastně základ 
našeho souboru. - lidové tance, řemesla, dětské hry, které hrávaly naše prababičky a babičky, když 
pásly husy na mezi. A to mám ověřené. Když moje maminka viděla "Heličku", řekla mi: „Tohle 
jsme si hrály na louce."  Moc se jí to líbilo. Při řemeslech se dozvíme jak to chodilo ve mlýně, u 
ševců, když hrajeme "Dřevák", tanečnice na nás krásně dupou, mají opravdové dřeváky. - ty se 
dnes běžně nenosí.  
     Muzika musí zvládnout spoustu věcí, které se ve škole neučí - po očku koukat na tanečnice, 
když zrychlí nebo zpomalí, poslouchat zpěvačky, kterou sloku zpívají, abychom věděli, kdy budeme 
končit a poslouchat sami sebe, abychom nehráli falešně, hráli stejně rychle a ve správném taktu. A pak na nás ještě chtějí "Mateník" - chvíli hrajeme 
na dvě chvíli na tři!  
     V letošním školním roce jsme udělali velký kus práce. Připravili jsme nové tance a zvládli spoustu vystoupení. Chci vás pozvat na to poslední 6. 
června večer na Valdštejnovo náměstí v Jičíně.  
     Už se těšíme na prázdniny, ale za pár týdnů nám začne muzika chybět a budeme se těšit na další zkoušky a vystoupení. Jsme totiž dobrá parta a 
je nám spolu dobře.                                                                                                                              Za KANAFASKU,  Marie Stříbrná 

 
Zprávy pěveckého oddělení tříd p.uč. Jany Včelákové, Petra Svobody a Zdeňky Svobodové 
     Pěvecké oddělení se věnuje výuce sólového a komorního zpěvu. Výuka sólového zpěvu má širší žánrové zaměření. Žáci jsou vedeni ke klasické 
průpravě. Po zvládnutí základů pěvecké techniky, správných pěveckých a dechových návyků rozšiřujeme výuku o populární zpěv (zpěv na mikrofon).  
Sborový zpěv je vyučován jednou týdně, repertoár je přizpůsoben věku a schopnostem dětí (jednohlasé dětské písně, lidové písně, vícehlasé písně – 

stará hudba).  
    Zdokonalování pěveckých návyků a dovedností je nejdůležitějším a dlouhodobým úkolem, jak pro žáky, tak i 
pro pedagogy. Správné a důsledné vedení techniky hlasového aparátu vede ke znělému a zdravému hlasu, 
jehož majitel nebo majitelka se může úspěšně věnovat různým pěveckým aktivitám.  
    Pěvecké oddělení je svým mnohostranným zaměřením nedílnou součástí mnoha zajímavých hudebních 
projektů, jež se staly oblíbenými ze strany žáků, tak i veřejnosti. Důležitou součástí výuky je vzájemná 
spolupráce s ostatními odděleními a souhra v komorních souborech. Během školního roku se spolupráce s 
komorními soubory velmi osvědčila a stala se mezi žáky oblíbenou a populární. 
    Vyučující pěveckého oddělení se věnují i vedení žáků ke společné 
pěvecké a nástrojové souhře, a to v souborových seskupeních. 
Komorní seskupení: 

Lidová muzika  „NETRAFOLKA“ (Z. Svobodová) – netradiční pojetí lidové hudby 
Kapela „POPÍK“ (J. Včeláková)– populární hudba 
Přípravný pěvecký sbor (J. Včeláková)– dětské písně, lidové písně 
Zámecký pěvecký sbor „CASTLE CHOR“ (J.Včeláková)– stará hudba, lidové písně, populární písně 
Folklórní muzika „KANAFASKA“ (J.Včeláková) – lidové písně (zpěvy) 
 
     Každý z žáků má své oblíbené téma, co se týká žánrového zařazení a časového vývoje hudby. Lidové 
písni se již druhým rokem věnují žáci v nově založeném souboru NETRA-FOL-KA = netradiční folklórní 
kapela, který předává svým posluchačům lidovou muziku odlehčeným, neotřelým a svěžím způsobem. Žáci 
„Zámeckého pěveckého sboru“ se představili s písněmi v lidovém tónu na „Jarním koncertu“ ( 24.května, 16.30h.) a „Arkádovém koncertu“ (5.června, 
16.30h.).  Stará muzika, nebo-li renesanční a barokní hudba je velice lákavá a žádaná, jak ze strany dětí, tak i veřejnosti a posluchačů na veřejných 

vystoupeních. „Zámecký pěvecký sbor“ a sólisté se budou podílet na závěrečném koncertu v kostele sv. 
Ignáce (20.června, 18.00h.). Populární píseň, je dalším žádaným žánrem, kterému se věnujeme při 
výuce na naší škole. Začínající populární zpěváci a zpěvačky se představili na „Jarním koncertu“ 
(24.května, 16.30h.), kde je doprovodila dětská kapela v obsazení – kytara, elektrická kytara, basová 
kytara, bicí, klávesy.  
    V příštím školním roce se budeme opět snažit o aktivní spolupráci s ostatními odděleními a 
komorními seskupeními. Doufáme, že se nám příští rok vydaří, ke spokojenosti všech, kteří se podílejí 
na společné celoroční práci.   
    „NETRAFOLKA“ hraje ve složení 1. a 2. housle, zobcové flétny (soprán,alt), klarinet, 2 violoncella, 2 
kytary, 3 zpěvačky a 1 zpěvák. Snažíme se k lidovým písničkám přistupovat trochu netradičně a 
obohacovat je pohybem, výtvarnými prvky a vtipem. Zatím máme v repertoáru tři malé bloky písní: 
renesanční písně, písně z Jičínska včetně jedné jarmareční „O ševcovské vojně“ a jarní suitu „Vynášení 
smrti“. Úpravy písní vytvořili: Mgr. Jana Včeláková, pan Jan Sündermann a pan Martin Otruba. Kromě 
toho, že se snažíme hezky hrát a zpívat, máme i dobrou partu a zažijeme spoustu legrace. Muzika 

vystupuje na koncertech ZUŠ, na Valdštejnských slavnostech, na festivalu „Jičín město pohádky“ a dalších akcích pořádaných městským úřadem v 
Jičíně. Přáli bychom si, aby lidová písnička, odkaz našich předků, oslovila i mladé lidi. O to se budeme snažit! 

Chceme také poděkovat svým kolegům, kteří nám s přípravou žáků pomáhají.                                     Zdenka Svobodová, Jana Včeláková, Petr Svoboda 
  
Dechová třída Josefa Tomáška  

V tomto školním roce  se ve třídě žesťových nástrojů učí šest žáků hře na trubku, dva na  pozoun, jeden na 
tenor a jeden na tubu. Součástí této třídy je soubor žesťových nástrojů  „Jičínští trubači“, který velice často 
účinkuje při nejrůznější  kulturní a společenských akcí v Jičíně a okolí.          
Nejbližší vystoupení žáků této třídy : 30.5. Jičín- vystoupení pro mateřské školy 
   5.6. Jičín- koncert „V arkádách“ na jičínském zámku 
 20.6. Jičín- kostel sv. Ignáce 
 23.6. Vitíněves - účinkování při sjezdu rodáků obce 
 26.6. Hostinné- koncert  místní ZUŠ    
 

    Josef Tomášek 
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ZPRÁVY Z KANCELÁŘE 

ÚPLATA (ŠKOLNÉ): 
     S příchodem konce tohoto školního roku je tu opět pro vás pro všechny jistě „milá“ povinnost – uhradit úplatu na vzdělávání 
(bývalé školné) na první pololetí školního roku 2007/2008.  Úplatu můžete zaplatit v hotovosti přímo v kanceláři školy v pokladních 
hodinách: PONDĚLÍ a STŘEDA 8,00-14,00 a v ÚTERÝ A ČTVRTEK  8,00-16,00 a to až do 15.července . V době 16.7.-
17.8. nebudou pokladní hodiny z důvodu čerpání dovolené. Také můžete uhradit úplatu převodem na účet školy: 1161847389/0800 
a jako variabilní symbol (VS) uveďte rodné číslo žáka nebo jeho datum narození .  
ÚPLATA pro nový školní rok byla ředitelkou školy na základě čerpání neinvestičních prostředků do jednotlivých oborů stanovena 
takto: 
HUDEBNÍ OBORHUDEBNÍ OBORHUDEBNÍ OBORHUDEBNÍ OBOR        VÝTVARNÝ OBORVÝTVARNÝ OBORVÝTVARNÝ OBORVÝTVARNÝ OBOR        TANEČNÍ OBORTANEČNÍ OBORTANEČNÍ OBORTANEČNÍ OBOR    
základní studium (i PHV) 1.200,- Kč základní studium 1.000,- Kč PTV1    600,- Kč 
Sboreček    600,- Kč rozšířené studium 1.400,- Kč PTV2 1.000,- Kč 
    základní studium 1.200,- Kč 
náklady na jednoho žáka za rok činí 16.666,62 Kč (7,23% z celkových neinvesti čních náklad ů) 

v nákladech jsou mj. generální opravy nástroj ů, ladění a údržba klavír ů, koup ě not, ceny energií,…                                      Eva Poláková 
 
 
Základní um ělecká škola J.B.Foerstera je tu pro vás letos již 68 let a přijímá nové žáky pro další školní rok do  výuky těchto oborů: 

* Výtvarného * Tanečního * Hudebního 
 

Výtvarný obor  je určen pro žáky od 5 do 21let. Vyučuje se jednou týdně a lekce trvá tři vyučující hodiny.  
Náplň učiva – kresba, malba , grafika, keramika, dekorativní činnost, příprava ke studiu na vyšší typ školy 
Cena za pololetí: 1.000.- Kč (vyučuje paní učitelka Jana Nevrlá). 

Taneční obor  je určen pro žáky od 5 do 21 let. Vyučuje se jednou až dvakrát týdně (podle věku a daného ročníku). 
Náplní je klasický, moderní, historický, lidový  i scénický tanec.    
Cena za pololetí: 600,- – 1.200,- Kč (dle věku a ročníku). Vyučuje paní učitelka Eva Černochová. 
 
Hudební obor  je určen pro žáky od 5 do 21 let a na naší škole vyučujeme hře na: 

• Klavír, cembalo  (p.uč.Čejková, Jozífková, Kalvodová, Petira, Stříbrná, Štolfová) 
o Varhany  (p.uč.Kubátová) 
o Keyboard-elekronické klávesové nástroje  (p.uč.Kubátová, Matušková)    
o Kytara  (p.uč.Botková, Mgr.Hučíková, Mgr.Komárek, Kulhavý) 
o Housle, viola  (p.uč.Kopecký, Stříbrná) 
o Violoncello  (p.uč.Vrbová) 
o Zobcová flétna  (p.uč.Mgr.Hučíková, MgA.Komárek,Bc.Komárková) 
o Flétna p říčná (p.uč. Mgr.Hučíková) 
o Klarinet, saxofon  (p.uč.MgA.Komárek) 
o Fagot  (p.uč.MgA.Komárek) 
o Trubka,pozoun, tuba  (p.uč. Tomášek) 
o Lesní roh  (p.uč. Bc.Komárková) 
o Bicí nástroje  (p.uč. MgA.Komárek) 
o Zpěv sólový, komorní i sborový  (p.uč. Michálková, Svobodová, Mgr.Včeláková) 
o hudební teorie  (p.uč.Kalvodová, Michálková, Svobodová, Mgr.Včeláková, Vrbová) 

     Cena za pololetí: 1.200,- Kč (výuka na nástroj, hudební teorie, komorní či souborová hra, doprovody,improvizace,…) 
     Nabízíme uplatnění v souborech: Lidová muzika, Stará muzika, Kanafaska, Klarinetové trio, Soubor zobcových fléten, Fanfárový soubor žesťových 
nástrojů, Komorní orchestr malých muzikantů (smyčce i dechy, bicí nástroje), kapela „Popík“, dětský „Sboreček“ pro děti předškolní i pěvecký sbor pro 
větší i velké žáky. 
                                                                                                                                       Další informace můžete získat v kanceláři školy nebo telefonicky. 

Základní umělecká škola J.B.Foerstera 
Valdštejnovo náměstí 1 (zámek) 

506 01 Jičín 
e-mail: reditel@zus.mujicin.cz 

tel.: 493 532 645 
fax: 493 531 304 

                    ZÁPIS pro nový školní rok 2007- 2008 se koná ve dnech 6.-7. června  15,00-17,00 
 
ZÁPIS PRO ŽÁKY NA POBO ČCE ŠKOLY V SOBOTCE BUDE ZVE ŘEJNĚN NA TAMĚJŠÍCH VÝVĚSKÁCH: 
zde budeme přijímat nové žáky ke hře 
na klavír, keyboard, kytaru či zpěv. kontakt: p.uč. Petra Matoušková tel.: 493 57 13 18 

 
     Letošní školní rok navštěvovaly hudební obor na pobočce v Sobotce necelé tři desítky dětí. S velkým zájmem se setkalo znovuotevření kytarové 
třídy, kde vyučuje paní učitelka Botková, v mojí třídě klávesových nástrojů přibylo sedm nových žákyň. Přestože se zdá, že pobočka funguje tak jako 
dřív, mnohé se změnilo. Především přístup vedení města je povzbuzující a já cítím nejenom zájem, ale i podporu. Důkazem toho je i příslib financí při 
nákupu nového křídla a účast pana starosty a místostarosty na vánočním koncertě. Také různá ,, nedorozumění" s vedením ZŠ, kde působíme, jsou 
minulostí a naše komunikace je bezproblémová. Přestože jsme malá pobočka, zájem o výuku nejenom stávajících nástrojů, ale i např. flétny je velmi 
potěšující. Je třeba také říci, že jsme ,,spádovou hudební školou" pro řadu obcí v okolí, Libošovice, Mladějov, Markvartice, Dolní Bousov, Samšina 
atd. Pokud zájem o výuku neopadne a my na něj zareagujeme, to znamená rozšíříme výuku, budeme muset začít hledat další prostory k výuce.To ale 
zatím předbíhám. Ráda bych závěrem řekla, že pobočka byla v tomto školním roce součastí  kulturního dění v Sobotce. Uspořádali jsme vánoční 
koncert, který byl věnován sobotecké učitelce klavíru paní Libuši Vognerové a setkal se s velmi kladnými ohlasy, naše žákyně se už staly součástí 
dětských vystoupení při vítání občánků, spolupracovali jsme se ZŠ při adventním odpoledni, chystáme se do družební polské Sobotky, je před námi 
nedělní hudební zastaveníčko na Humprechtě, koncert tamtéž, a také v Dolním Bousově . Ráda bych poděkovala všem dětem za jejich práci a přála 
jim hodně sil do závěrečného hudebního maratonu. 

 

Petra Matoušková, pobočka Sobotka    
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KRÁTCE O ŠKOLE:KRÁTCE O ŠKOLE:KRÁTCE O ŠKOLE:KRÁTCE O ŠKOLE:    
� naše škola v letošním školním roce vyučovala celkem 637 žáků, o které se staralo celkem 31 pedagog ů, z nichž pouze 3 jsou 

neaprobovaní (Nevrlá, Kulhavý a Petira – ten studuje již pátým rokem konzervatoř v Teplicích a příští rok bude absolvovat hru na klavír) 
 
� začaly v letošním roce vycházet pro potřeby větší informovanosti žáků a jejich rodičů noviny nazvané „ZUŠ-kovinky“, které se setkaly 

s velkým ohlasem právě u dětí 
 

� každý žák školy přispívá na začátku každého školního roku 100,- do fondu Sdružení rodičů při ZUŠ a také sem přichází další částky – 
vybrané  vstupné z koncertů a zpátky dětem jsou hrazeny z těchto peněz příspěvky na autobusy na koncerty jak návštěvy České 
filharmonie, Státní opery Praha, výstavy výtvarných prací ve Šternberku, startovné soutěží, tak také pobyt a autobus na soustředění a také 
věcné dary našim absolventům (knihy, CD či květiny) 

 
� pravidelně vás informujeme, jakých spěchů jsme dosáhli i na nejrůznějších soutěžích a je jen potěšující, že se tyto úspěchy skutečně 

dotýkají všech oborů naší školy, patří zde poděkovat jak pedagogům školy, tak především za pracovitost a nadšení všem našim žákům 
 

� o tom, kolik za rok škola pořádala koncertů, vás nebudu unavovat, ale věřte, že jich bylo opravdu velmi mnoho a vždy s vynikající úrovní, ať 
již to byl koncert nejmenších malých umělců, koncert všech hudebních oddělení, komponovaný pořad při Dnech evropského dědictví, Jičín-
město pohádky, Valdštejnské slavnosti (a ty jak v Jičíně, tak ve Frýdlantu), koncerty staré hudby v kostelech; koncerty v Porotním sále, ve 
třídách, v knihovně Václava Čtvrtka či dokonce nově zavedené koncerty „na chodbě“ školy až po závěrečné zkoušky dechového a 
pěveckého oddělení na nádvoří školy, nebo i pro všechny (jak pro žáky – tak i učitele) velmi oblíbený tradiční koncert učitelů,…. 

 
� také je potřeba zmínit, že každým rokem nám odchází naši žáci studovat, díky přípravě, kterou absolvovali právě v naší škole, na vyšší typ 

školy s uměleckým zaměřením, ať již to je konzervatoř, střední umělecké školy, tak i pedagogické školy, architekturu, grafiku apod. Bylo 
tomu tak i letos (13 žáků přijato z výtvarného oboru, 1 žákyně jde studovat Taneční konzervatoř v Praze  a 1 žák konzervatoř v Pardubicích) 

 
 
Naše škola byla vybrána Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a schválena 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy i Výzkumným ústavem pedagogickým 
v Praze mezi 42 Základních uměleckých škol (z celkového počtu 468 ZUŠ v ČR), které 
se budou podílet na kurikulární reformě Základního uměleckého vzdělávání. Letošní 
školní rok byl ve stádiu příprav a diskusí, jak by měl takový dokument, podle kterého se 
bude od roku 2011 učit, vypadat. Paní ředitelka Komárková se účastnila přímo 
připomínkového řízení, kterých bylo během roku asi pět a poté následovalo několik 
setkání tzv.pilotních-partnerských škol, aby si školy mohly vzájemně při tvorbě 

Rámcového vzdělávacího programu vyměňovat své zkušenosti i nápady. Nevěřili byste, jak je příprava někdy únavná a náročná, protože přemýšlení 
nad slovíčkami, co je nadání-talent-mimořádný talent, nebo jaké budou očekávané výstupy za jednotlivé obory a oddělení, či doslovné definice 
klíčových kompetencí, ke kterým budeme žáka směřovat, zaměstnává váš mozek. Ale půl je hotovo a celý příští rok bude naše škola psát  Školní 
vzdělávací program, ale ne ten pro naši konkrétní školu, bude to (když se to povede) taková kuchařka (manuál) pro všechny ostatní ZUŠky v ČR, jak 
si takový ŠVP napsat. Paní ředitelka má již připraveno tzv.“Ganttovo schéma“, kde jsou podrobně rozepsány úkoly s přesnými termíny a vymezenou 
zodpovědností jednotlivých vedoucích týmů – kdo, co do kdy udělá, abychom mohli po roce práce na tvorbě RVP-ŠVP předložit MŠMT a 
Výzkumnému ústavu pedagogickému smysluplný dokument. Po prázdninách vás budeme pravidelně informovat, jak práce na tvorbě RVP-ŠVP a 
RUP-ŠUP pokračují. 
 
 
  Už jsme v příspěvcích ze tříd několikrát zmínili, že jezdíme již několik let pravidelně o květnových a červnových nedělích vyhrávat 
na sobotecký Humprecht návštěvníkům tohoto zámečku. Míša Knapová  (3.přípr.ročník hry na lesní roh) o tomto zámečku napsala 
malé povídání a my se tedy i s vámi o ně podělíme: 
     „Zámek Humprecht se nachází v Sobotce, má akustickou místnost (hodovní sál) vysokou přes 16 metrů, která dělá dlouhou 
ozvěnu. Zámek je na kopci s lesoparkem. Na Humprecht se vypravila v neděli 20.května  třída paní ředitelky Komárkové a moc se 
nám tam líbilo.  
     Jsou tu i povídky o zámku, který byl vystavěn italským architektem Carlo Luragem v roce 1666-1668 ve stylu raného baroka pro 
hraběte Humprechta Jana Černína z Chudenic. Probíhají zde výstavy nových i dobových svatebních šatů a kytic. 
     Bydlela tam také rodina Černínů a od roku 1738 vlastnili zámek Netoličtí z Eisenberku a jejich dědicové.“ 
 

 
 
 
 

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ VCO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ VCO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ VCO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ V    ČERVNU?ČERVNU?ČERVNU?ČERVNU?    
 
5.6. 16,30 Arkádové nádvoří zámku koncert žáků dechového oddělení 
6.6. 18-19,00 Valdštejnovo náměstí akce MěÚ „Osvětlení města“ – vystoupení našich souborů  
6.-7.6. 15,00-17,00  ZUŠ zápis nových žáků 
8.6. 17,00 Humprecht koncert žáků naší pobočky v Sobotce 
12.6. 8,00 odjezd Státní opera Praha zájezd na operu „Lazebník sevillský“ 
14.6. 17,00 Dolní Bousov-školní jídelna koncert žáků sobotecké pobočky 
20.6. 18,00 kostel sv.Ignáce koncert staré hudby (účinkují žáci a učitelé ZUŠ) 
21.6. 7,30 odjezd Rudolfinum Praha  návštěva veřejné generálky České filharmonie, C.Orff:Carmina burana 
13.5.-24.6. Humprecht nedělní odpoledne nedělní hudební produkce našich žáků a učitelů 
11.-21.6.  škola a Porotní sál třídní přehrávky pro rodiče žáků 
25.-27.6.  Deštné v Orlických horách školení pro učitele ZUŠ – „Jak dobře napsat RVP ZUV“ 
28.6. 14,30 třídy školy vydání vysvědčení a ocenění žákům 
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                                           V minulých ZUŠkovinkách jsme Vám představili malého Davídka Fejfara 
a ejhle, dnes tu máme další radostnou událost, paní sekretářce Marcele 
Kováčové se narodila malá Anička. Vážila 3,15 kg a měřila 48 cm. Je 
moc krásná. Mamince a tatínkovi blahopřejeme a malé Andulce přejeme 

hodně zdraví, lásky a ať dělá svým rodičům jen samou radost. Abyste mohli sdílet radost s námi, tak je tady také několik obrázků malé Andulky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KDO KDO KDO KDO SESESESE V V V V    ČERVNU A O PRÁZDNINČERVNU A O PRÁZDNINČERVNU A O PRÁZDNINČERVNU A O PRÁZDNINÁCH NARODILÁCH NARODILÁCH NARODILÁCH NARODIL????    
 

� p.uč. Miloslava Vrbová 9.6.1959  
� p.uč. Mgr.Ivana Hučíková  15.6.1965 
� p.uč. Michal Petira  17.6.1977 
� p.uč. Petr Luh  7.8.1977  
� p.uč. Věra Čejková  23.8.1952 
� p.uč. MgA.Monika Chmelařová 28.8.1975

   
 
 

KVÍZY NA PRÁZDNINY(autorkou je paní učitelka Jana Včeláková) 

    Znáte dob ře názvy interval ů ? Zakroužkujte je a ozna čte čísly. 
 
 latex  tercie  nutrie  kvarta  jurta  kvinta   
 sexta  laguna  sekunda  rotunda  prima  krosna                    
 fix  septima  kvarteto  krosna  oktáva  legáto 
 
  
 Dokážete správn ě určit :                                                                                  

                                                                                                                           NĚCO MÁLO POUČENÍ?     
  Taktová čára  a) dopravní značka 
   b) čára, kterou malíř jen taktak namaloval                      
   c) čára, která rozděluje písničku či melodii na pravidelné úseky 

                                                                          
  Tónina   a) umělá hmota 
   b) řada tónů stupnice, z nichž je vytvořena písnička 
   c) luční květina s bílým květem a tmavými tečkami 
 
  Tónika   a) první stupeň ve stupnici 
   b) druh foukací harmoniky 
   c) zařízení na tónování barev 
 
  Dudácká kvinta  a) pět dudáků 
   b) souzvuk tóniky a dominanty 
   c) název jihočeského sýra 
 
  Ligatura   a) turistický závod zařazený do 1. ligy 
   b) zařízení na zkrocení divokého býka (tura) 
   c) prodloužení délky noty pomocí obloučku 
 
  Legato   a) klobouk papežského posla (legáta) 
   b) v hudbě vázaně 
   c) typ stavebnice LEGO pro kojence 
 
 RYTMUS 
     Pokud se rytmus hudby shoduje s rytmem srdce, vyvolává v lidském těle relaxační účinky. Praxe stále znovu dokazuje, že mnoho rockových  
  skladeb, a dokonce i některé skladby klasické hudby mají rytmus dvakrát krátký a jednou dlouhý, a tím se diametrálně liší od rytmu lidského srdce,  
 bijícího jednou dlouze a dvakrát krátce. Hudba tak způsobuje spíše únavu než odpočinek s příznivými účinky, neboť vytváří napětí v nepříznivém  
 smyslu. 
     Člověk se jen stěží dokáže před takovými zvuky uzavřít, protože i když se před nimi uzavře duševně, budou na něj tyto vlivy působit dál, což vyšlo  
 najevo z testů s nenarozenými miminky, která, jak se zjistilo, reagují na zvukové podněty zvenčí. 
     Hudba způsobuje změnu rytmu dechu i srdce. Zda má být tento účinek interpretován pozitivně, nebo negativně, však zatím není jasné. Názory na  
 tuto problematiku se poměrně různí. 

BLAHOPŘEJEMEBLAHOPŘEJEMEBLAHOPŘEJEMEBLAHOPŘEJEME!!!!    

BITVY 
     To, že vojáci zpívali písně, aby překonali 
svůj strach, je všeobecně známo, stejně 
jako to, že se hrávalo během bojů. Tamboři 
a trubači se činili, aby dodali udatným 
válečníkům bubnováním a troubením více 
odvahy, protože hudba jim lépe rozproudila 
krev. 
 
HUDBA PŘI PRÁCI 
     Poslech hudby při práci působí ve 
vztahu k pracovnímu výkonu jako 
povzbuzující prvek. Výsledky studií 
prokázaly nárůst pracovní výkonnosti o 
20% díky uvolnění vyvolanému hudbou. Při 
hudbě se lépe pracuje nejen lidem, ale 
například i kráva dává při poslechu 
Beethovena více mléka. Proto není stereo 
zařízení již dávno výjimkou. Taková 
investice se vždy vyplatí! ☺ 
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ILJA HURNÍK: CESTA S MOTÝLKEM – ČTENÍ NA PRÁZDNINY 
„PROBUZENÍ“ 
     V lese číhá pravěký lovec na kořist. Jak tak zkoumá pružnost luku, ozve se mu tětiva tónem. Je jím podivně zasažen. Poprvé si uvědomí, že luk 
nevystřeluje šípy, ale i zvuk. Objeví, že tětiva silně napjatá zní tvrdě a útočně, povolená hraje temně a tajemně. V tu chvíli se narodil první 
instrumentalista. 
     Ten divoch žije dodnes. Klouček, co se poprvé drápe na točitou židličku, to je on. Sedí teď před otevřenou klávesnicí jako před zubatou hubou 
zvířete. Opatrně sáhne na klávesu a zatají dech. Tón zní a rozplývá se jak oblak. Klouček to zkusí ještě, docela vlevo dole. Z klavíru se valí zvuková 
černota. Nahoře to zas pípá jako pták. Když se uhodí celou pěstí, trochu to bolí, ale stojí to za to. Čím víc se práskne, tím je to lepší. Pěkné je, když 
se stisknou tři klávesy najednou, vždy ob jednu. To zní vlídně jako známe slovo. 
     Po celé věky začíná hudba pořád takto znova. Na počátku je vždy totéž: úžas nad znějícím tónem. 
     Otec vedle v pokoji se usmívá. Později už ne. „Měl bys už toho nechat, chlapče,“ praví suše. Chlapec právě odhalil funkci pedálu. Z klavíru se 
plouží zvuková mlha. V příštích dnech objeví i rozkoš glissanda. 
     Otce jímá neklid a cítí: něco se musí stát. Když jednou zaslechne v synových pokusech cosi jako obrys známe melodie, řekne: „Je tu klavír a je tu 
syn. Obojí zavazuje.“ A pak padne rozhodnutí. Syn půjde do hudební školy. 
     Na rodinu padá tíseň. Je tu příliš ticho. Syn už nehraje. To, co se ozývá z pokoje, je jenom pink, dlouho nic a zas pink. Otec s trochou stesku myslí 
na dny, kdy se kluk vrhal ke klavíru, sotva přišel ze školy, na ty nesnesitelné hodiny, kdy klavír duněl a kdy se kluk pokoušel vyrvat z něho kus 
melodie. Bylo to strašné, ale byl v tom kus života. Teď je mrtvo. „Sedí před piánem a lomcuje rukama,“ šeptá matka. „Zřejmě cvičení, každý začátek je 
těžký,“ poučuje otec. 
     Po nějakém čase jako by pinkáto zhoustlo, ale je teď kratší. Chlapec se zvedá od nástroje o něco dřív. Cvičení je ovšem zřejmě intezívnější, hoch 
při něm počítá. Ráz, dva, tři, zní od vedle vysoký, nalomený hlásek. V některé dny však ke cvičení nedochází, a ty dny se množí. „Kdy míníš cvičit?“ 
řekne otec. Chlapci se to dnes jaksi nehodí. „Mně so to však hodí dnes, teď,“ rozhodne otec, „jdem, budu tě sledovat.“ A poprvé usedne u klavíru se 
synem. Ten zasténá ráz, dva, tři a cosi spustí. „To je ovšem špatně,“ řekne otec pro všechny případy. „Znova.“ Tato hudební hodina končí páčem. 
Druhá a třetí skončí kraválem, při kterém pláče i matka.  Něco se musí stát, cítí opět otec. Tehdy dojde k významné schůzce. 
     „Pane učiteli,“ praví otec, „berete, jak vidím, učení mého syna vážně. To vás ctí.“ „Hudba je vážná věc,“ praví učitel. „Zajisté. Já vás ovšem jdu 
upozornit, že nechci mít z kluka profesionála. Chci, aby mu byla hudba povyražením, radostnou hrou.“ „Jsme zajedno,“ praví učitel potěšeně, „i já si 
přeji, aby mu byla hrou.“ Otec je trochu netrpělivý: „Vy však jej vedete ne ke hře, ale odbornosti. Ten kousek tátadadadá už hraje tři týdny. Kdy 
konečně začnete se skutečnou hudbou? Kdy začne radostná hra? Mně se aspoň nezdá, že by bylo moc zábavy v tom hlasitém počítání.“ „No proč,“ 
praví učitel mírně, „když se počítá opravdu přesně…“ „Abyste věděl, pane učiteli, to, co s mým synem provozujete, je pravý opak hry. Je to 
znásilňování dětské přirozenosti!“ Učitel se pořád tak smutně dívá. „Pochopte,“ umírní se trochu otec, „já bych chtěl, aby se hoch cítil u klavíru tak 
šťastně a přirozeně jako za pingpongovým stolem s raketou v ruce!“ „On hraje ping-pong?“ zpozorní učitel. „A jak! Tuhle jsem ho porazil už jen 
jedenadvacet jedenáct!“ „Jedenadvacet,“ přemítá učitel, „to znamená, že se chlapci jedenadvacetkrát nepodařilo přehodit míček přes síťku tak, aby 
dopadl jen jednou na vaše pole.“ „Ovšem, to je princip hry.“ „To asi trvalo dost dlouho, než jste ho tomu naučil. To jste musel důkladně znásilnit jeho 
přirozenost.“ Otec stáhne rty. „Jestli se nemýlím,“ pokračuje klidně učitel, „vašemu hochovi bylo zprvu přirozené plácat do míčku hlava nehlava, jen ať 
lítá co nejvýš a co nejdál. Musel jste ho přimět, aby šetřil pravidel, protože jen tak ho přivedete k radosti ze hry. Musel jste ho učil přirozeně držet 
pálku, zrovna taj jako jste ho učil držet tužku či lžíci. Buďto nazvěte přirozeným to, co dělá děcko samo od sebe a pak připusťte, že se ustavičně 
znásilňuje jeho přirozenost. Nebo to nazvěte prostě primitivním, a pak uznejte, že se musí přirozenosti učit. Třeba i s kravály.“ Otec mlčí. Učitel se 
k němu nakloní přes stůl: „Pane otče, pomozte mi vnutit vašemu chlapci přirozenost. Přijměte ho, aby šetřil pravidel klavírní hry. Pak bude mít z ní 
radost. Leccos se už podařilo. Už umí podkládat palec.“Otec jen chabě mávne rukou. „A už se mu nelámou prsty v posledních článcích. A taky odtahy 
se mu docela daří.“ „Hudba! Kde je nějaká hudba?“ vzdychne otec.“Ale cožpak ji neslyšíte,“ podiví se učitel, „vy nepozorujete, že ten hoch začíná 
tvořit tón?Nepozorujete. Tak to je chyba.“ „Tvořit tón? Na klavír?“ diví se otec. „Vy asi myslíte, že klavír je jako psací stroj. Stiskne se klapka a 
písmeno je vyraženo. To jste na omylu, pane. Já vám nedovedu vysvětlit, jak je možné, že tón zazní jinak, když prsty zasáhne klávesu shora, a jinak, 
když ji stiskne nebo jen pohladí, nebo když ruka vyskočí od klávesy jak od pérového můstku. Jen si vzpomeňte, jak vašemu synovi zněl tón před třemi 
měsíci.“ Pink, pink, vzpomíná zádumčivě otec. „Tón mu zůstával trčet ve vzduchu, sotva se odlepil od struny. Teď mu začíná lítat jako vystřelený. A to 
že už není kus muziky?“ Otec je zviklán: „Jenže on nechce cvičit.“  „To mne mrzí“, rmoutí se učitel, „ale co mám dělat? Co děláte vy, když mu stokrát 
vysvětlujete, jaká radost je z toho, mít ve věcech pořádek, a on vám zase práskne aktovkou, když přijde ze školy, kam ho napadne?“ Otec ví, co 
v takovém případě dělá. „Já mu příště řeknu, aby víc cvičil,“ praví učitel. „Však on brzy pozná, jaká je radost ze hry, když se dodržují pravidla. 
Například co se týče prstokladů. My teď totiž začneme stupnicemi.“ 
     „Pravidla! Pořád jen pravidla,“ vzpamatuje se otec, „ale což hra jsou pravidla? Omezení? Nutnosti? Což to nejsou také svobody mezi těmi 
mezemi? Kde zůstala fantazie? Jestli se musí, jak tvrdíte, všechno nadřít, fantazie ne, ta je daná. Jak pěstujete hudební fantazii, pane učiteli, to 
nejkrásnější, nejpřirozenější, co dítě má? Měl byste slyšet mého kluka, jaké pohádky vymýšlí!“ „A o čem jsou ty pohádky?“ zeptá se učitel. „Třeba… 
třeba o létajícím trakaři.“ O létajícím trakaři může dítě vymyslet pohádku jen tehdy, když ví, že trakař nelétá. Ještě líp mu to půjde, když se na něm 
sveze a nabourá. Fantazie, milý pane, chce nejdřív obyčejnou, normální zkušenost. Musím předat vašemu chlapci zkušenost s dokonalým 
spojováním tónů, aby mu pak fantazie mohla pošeptat, jak z tónů vykroužit melodii. Musím mu dát zkušenost s rytmem přesným jak hodiny, aby mu 
jej fantazie rozvinula jak lán obilí. Rozhodně musí ten hoch zatím hlasitě počítat, víte?“ Tu se otec zvedne: „To je všechno pěkné. Jenom prosím vás, 
hleďte, ať ho to neotráví.“ A jde. Učitel teď zůstal sám, hledí melancholicky do okna a čeká až přijde další žák. „Ať ho to neotráví,“ myslí si. „To je 
strachu. Právě teď křičí pan otec na kluka, že si zas neumyl před jídlem ruce. Nařeže mu s nejčistším svědomím, protože tak činí pro jeho radost. 
Neboť je radostí žít hygienicky. Pak bude kluk kňourat nad početním příkladem, ale otec nepůjde za profesorem a neřekne, jestli mi chlapce 
znechutíte, vezmu ho ze školy. Zítra mu naloží jiný profesor fůru německých slovíček a otec si bude pochvalovat: Pan profesor je náročný. Když mu 
uložím já o dvě škály víc, bude otec vrásčit čelo obavami, jestli hochovi nepohasíná lesk v očích. Pravda, učit se cizímu jazyku je nutné zlo. Hudba 
ovšem není ani zlo, ani nutnost. Ano, ten otec má pravdu, měl by to být docela jiný předmět než němčina nebo matematika. Měl by do něho chodit ne 
ten, kdo musí, ale kdo chce. Ale jak má, u čerta, děcko vědět, že má hudbu chtít? Musím je přece přitáhnout, stlačit mu hlavu k studni a říci hleď, 
takhle musíš stisknout dlaně, ano, musíš, abys nabralo dost vody a aby ti nevytekla skrz prsty“. 
     Taková je otázka: Mají se děti učit přehrávat nebo hrát? Přehrávat znamená mrknout na první takt a provést jej, pak přečíst druhý a zase jej 
provést, a když seto umí dost rychle a plynule, vyjde z toho obrázek skladby. Je pěkné přehrávat skladbu za skladbou a sbírat jejich obrázky. Hrát 
znamená skladbu znovu tvořit. Postavit její kostru – to je její forma a rytmus, obepnout ji svaly – to je její melodika, pokrýt ji pletí – to je její zvuková 
barva, a pak na ni dýchnout, aby ožila. Toto už nebu obrázek skladby, to bude ona sama. Diletant přehrává, odborník hraje. 
     Toto chci říci: Je lepší prožít plnou krásu nejdrobnějšího kousku tím, že jej znovu stvořím, než jen pořizovat přibližné obrázky jedné skladby za 
druhou.Prosím, až se naučí hrát, ať si taky přehrává. Přehrávat znamená konverzovat s hudbou, i to je pěkné. Hrát však znamená přitisknout hudbu 
k sobě a slyšet její tep.      

 


