
 
 
 
     Milé děti, žáci, studenti, žákyně i studentky, 
     prázdniny nám všem utekly tak rychle, jakoby ani nebyly. Přesto věřím, že jste si všichni odpočinuli, načerpali nových sil a stejně jako my, vaši 
učitelé, se těšíte zpátky ke svým milovaným hudebním nástrojům, k malířskému stojanu i do baletních špiček či piškotů. 
     Věříme, že se vám ve škole bude líbit alespoň tak jako nám a že oceníte snahu a úsilí všech vašich pedagogů, kteří jen pro vás tu naši 
společnou ZUSku krásně „načančali“. Posledních čtrnáct dní o prázdninách nás navštívili malíři a na přání jednotlivých učitelů začali malovat třídy 
barevně tak, jak si každý řekl. Jen chodbu na „meruňkovo“ jsem si vybrala já. Abychom si školu ještě více zútulnili, rozhodli jsme si ji vylepšit ještě 
více. Každý pan učitel i paní učitelka dostala do ruky štětec a barvu a jali se lakovat dveře, lavice i židle. Dokonce i paní ředitelka s paní 
ekonomkou nezůstaly pozadu a natíraly co se dalo. Také jsme u toho zažili spoustu legrace, zvlášť, když jsme měli někdy více barvy a laku na 
sobě, než na dveřích. To pak pěkně stoupala spotřeba ředidla… V pátek jsme odcházeli večer ze školy velmi unaveni, ale s krásným pocitem, že 
máme školu jako pokojíček. Teď jsme všichni v očekávání,  jak se bude líbit vám, žákům i vašim rodičům. Moc chci poděkovat za pracovitost všem 
učitelům a věřím, že i vy oceníte jejich snahu, vytvořit vám příjemné prostředí, aby se vám dobře tvořilo. 
     Všem přeji do nadcházejícího roku hodně zdraví, radostí, ale i pracovitosti, zvlášť kytaristům, smyčcařům, klavíristům i výtvarníkům, neboť je 
čeká soutěžní klání ve školním, okresním, krajském případně i celostátním kole, kde změříte své „umělecké“ síly se stejně pracovitými i nadanými 
spoluvrstevníky. 
    Tak hodně štěstí a všem radost ze své práce.                                                                                  Vaše paní ředitelka, Bc.Jaroslava Komárková  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klávesové odd ělení  
     Protože v našem klávesovém oddělení hru na elektronické klávesové nástroje vyučovala pouze jedna paní učitelka, jsme moc rádi, že nám 
v letošním školním roce přibudou dvě mladé posily. Jednou z nich je Klára Kubátová, absolventka hry na varhany konzervatoře v Pardubicích. Šest 
let dřiny ☺ jí nestačilo a tak pokračuje ve zvyšování si pedagogické kvalifikace na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Sice bude u nás 
vyučovat pouze jeden den v týdnu, ale my věříme, že i na ten jeden den se na nás bude těšit.  
     Zuzana Pelcová je druhou posilou našeho oddělení a věřte, že velmi vítanou, poněvadž je naší bývalou absolventkou (hra na klavír - 
p.uč.Čejková). Její alma mater je Konzervatoř Pardubice (stejně jako u Kláry ☺ ), kde studuje hru na klavír (proto také bude zatím u nás učit jenom 
jeden den). Zuzka je usměvavé sluníčko a my doufáme, že mezi námi bude svítit i po ukončení studia na konzervatoři. 
     No a když už máme nové paní učitelky, p.ředitelka Komárková se rozhodla koupit i nový nástroj. Věřte či nevěřte, stál hóóódně moc tisíc a 
p.učitelka Matušková si ho dokonce musela vzít s sebou na dovolenou, aby se v tom složitém technickém zařízení v září vyznala ☺. 
     Milí klavíristé, škola volá, klavíry také☺. Tak letos zaberte, čeká nás soutěž, letos poprvé pořádáme v Jičíně i krajské kolo, tak ať celému kraji 
ukážeme, jak to umíme, děcka !!!! ☺                                                                                                               Katarína Kalvodová a Daniela Štolfová 

 
Zprávy z pobo čky v Sobotce  
     Naše pobočka se rozrostla do dlouho nevídaných rozměrů. Zatímco v minulých letech byl počet žáků ustálen kolem čísla dvacet, v letošním 
roce jich bude hrát nebo zpívat  dvakrát tolik. Poprvé u nás přivítáme paní učitelku Simonu Michálkovou, která bude vyučovat hudební nauku 
a zpěv. Protože je zpěvačka, třeba časem, až se u nás rozkouká, dojde i na pěvecký sobotecký sbor.  
     Stále se snažím o nový klavír do sálu místní Spořitelny. O prázdninách se mi podařilo najít vyhovující nástroj, křídlo August Foerster v ceně 
162.000,-Kč, jehož generální opravu prováděla firma Rendl. Nechci to zakřiknout, ale třeba už brzy..... 
    Při svých prázdninových cestách za novým klavírem jsem se také dostala do prodejny hudebních nástrojů  Top Classic, která má zastoupení pro 
firmu Steinway & Sons v České rebublice. Ještě nikdy jsem neměla možnost zahrát si na úplně nového Steinwaye. Asi po půl hodině, kdy paní 
prodávající ještě přispěchala s několika dobrými důvody proč zakoupit právě tento nástroj, jsem se zasnila a připustila myšlenku: ,, …ten a žádný 
jiný". Zpátky do reality mě však vrátilo jediné číslo: 650.000,- Kč.                                                                                                     Petra Matoušková  
 
KOR (kytarový orchestr)  
     Prosím žáky a kantory, kteří hrají v kytarovém orchestru, aby přišli na první zkoušku KOR-u ve středu 5.září v 16.30 do třídy č. 225. Protože 
v úterý 25.září budeme hrát v kostele v Konecchlumí a ve středu 26.9. v kostele v Popovicích, je potřeba se domluvit na 
programu (navrhuji Vivaldiho Andante s flétnovým sólem a  Menuet, případně Paduanu Hispanicu), abychom si po prázdninách 
neuřízli ostudu. V letošním školním roce budeme zkoušet stále ve třídě č.225. Paní ředitelka určila pro  KOR velkou třídu, abychom 
se nemuseli stěhovat. 
     Doufám, že přestože se koná letos soutěž  základních uměleckých škol ve hře na sólovou kytaru, které se u nás v hudebce 
zúčastní většina žáků kytarového oddělení, tak kromě záříjových koncertů vystoupí KOR ještě na adventním koncertě v prosinci a 
především na Valdštejnských slavnostech v květnu.  
     Zvu všechny žáky kytarového oddělení do kytarového orchestru. Přijďte si zahrát, pro každého najdeme hlas vhodné obtížnosti. Ať se letos 
všem kytaristům daří,                                                                                                                                                                             Ivana Hu číková  
Co nového na dechovém….  
     Do nového školního roku máme nové chodby, nové dveře, nové noty  a  úplně novou kantorku. Jmenuje se Jana Vávrová, je 
z muzikantské rodiny, studuje 5.ročník pražské konzervatoře hru na fagot a u nás bude zatím jeden den učit zobcovou flétnu ve 
třídě č.223.     
     Natírala s ostatními kantory dveře, je veselá  a je fajn. Doufám, že se jí u nás bude líbit a bude se jí dařit. 
     Staronový kantor přibude na výuku bicích nástrojů – pan Jiří Havelka. Bicí budou nadále ve  třídě za výtvarným oddělením, vstup v rohu 
nádvoří, my učitelé jí říkáme „bicárna“. 
     Paní ředitelka Jaroslava Komárková a pan učitel Josef  Tomášek zůstávají ve svých učebnách. Komorní orchestr, který vede paní ředitelka, 
bude zkoušet v Porotním sále a také v „nové učebně“, v přízemí. Pan učitel František Komárek zůstává ve svojí třídě č.226, p.učitelka Ivana 
Hučíková se přestěhovala do č. 225.                      Pěkné skladby, silný dech a dobrý nátisk všem malým i velkým dechařům přeje Ivana Hu číková  
 
„Hola, hola, výtvarný obor volá …“  
     Vítáme Vás po prázdninách. Letos je hlavní náplní pro výtvarný obor téma: „Náš svět“. Na 17. ročníku „Jičín město pohádky“ na nás čekají 
„Řemesla na zámku – malované písničky“, což je spolupráce hudebního, tanečního a výtvarného oboru naší ZUŠ. Nové žáky seznámíme 
s keramickou tvorbou, budeme kreslit, malovat i venku a naučíme se různé nové techniky. Zapojíme se do veškerého dění celé ZUŠ v různých 



oborech. Budeme vytvářet dárkové a upomínkové předměty z různých materiálů pro radost sobě i jiných. Budeme pokračovat ve výtvarných 
soutěžích (regionálních, mezinárodních). 
     A co je v našem oboru nového? Paní učitelka – Mgr.Lucie Svobodová, která je bývalou naší absolventkou výtvarného oboru a bude se ve škole 
věnovat těm nejstarším žákům a těm, kteří se chystají na střední a vyšší školy výtvarného zaměření. Ještě vám na ni prozradím, že je také dcerou 
paní učitelky Zdenky Svobodové, která v naší škole vyučuje zpěvu. 
Už se moc těšíme na nový školní rok 2007/2008                                                                                                                             za  VO Jana Nevrlá  
 
Pěvecké odd ělení  
     Do nového školního roku přejeme všem zpěvákům i nezpěvákům, muzikantům, kolegům, věrným posluchačům, příznivcům dobré muziky a 
„fandům“ pěveckého umění: samé zajímavé hudební zážitky, radost ze svých úspěchů, trpělivého a laskavého učitele, bezva kamarády muzikanty, 
spoustu legrace, aby vás hudba obohacovala a těšila!!! To vám přejí vaše, vždy trpělivé a neustále laskavé, paní učitelky pěveckého oddělení: 
Jana Včeláková, Zdenka Svobodová a Simona Michálková. 
     Doufáme, že se nebudete nudit ani při čtení následujících řádků! Zajímavé zamyšlení o hudbě a umění z knihy „Setkání s hudbou“ J.Pilky vás 
jistě zaujme: 
Hodiny pro hudbu 
     Každý z nás chce být kulturním člověkem, ale jak tříbit své kulturní povědomí? Žádá to na nás zdánlivě příliš mnoho. Do kultury počítáme 
vlastně všechno, co člověk vytvořil. Samozřejmě tam patří všechna umění a s nimi samozřejmě i hudba. 
     Co si však z kultury vybrat, o co se starat dříve? Máme myslet na to, abychom měli hlavně čistý a krásný domov, nebo hodně číst knihy? Je 
přednější navštěvovat často kina a divadla? Pro svoje zdraví bychom měli hodně sportovat anebo chodit alespoň na výlety. Je to úplná „tlačenice“ 
zajímavých možností, není proto beznadějné přidat k tomu ještě soustavnější zájem o hudbu?Není to jen přítěž navíc? 
     Beznadějné není nic. Některé ze svých zájmů děláme důkladněji, jiné jen tak na okraji. Něco nás baví více, něco méně. Mimoto je docela jisté, 
že mnozí z nás promarní spoustu času zcela zbytečně. Kolik toho jen prohovoříme s přáteli na ulici, ba dokonce v práci, těch hodin před 
nedůležitými pořady v televizi! Kdo se chce zajímat o hudbu důkladněji, jistě si na ni najde čas.Přitom nemusí ubírat nic ze svých zájmů o sport, 
turistiku nebo přátelství.  
     Stačí totiž najít si na hudbu jednu hodinu týdně. Za rok je to přes padesát hodin. Za tu dobu se může zahrát skoro sto symfonií nebo patnáct až 
dvacet oper. Za jediný rok!  
     Pochopitelně není nutné poslouchat z vážné hudby jen symfonie nebo opery, to by bylo jednostranné. Někoho zajímají šansony, lidové písně 
nebo jazz. Je však jisté, že hodina týdně na náročnější hudbu znamená opravdu mnoho.  
     Umět vybírat je velice důležité, stejně jako je důležité umět si dobře rozvrhnout čas. Není to nic těžkého. Stačí, když si uděláte na každý měsíc 
nebo i na týden plán, co chcete přečíst, kam jít v neděli na výlet, jakou skladbu si poslechnout. Jsou jistě mnozí, kteří dopředu nic nepromýšlejí, čas 
dělí podle nálady nebo podle náhodných návrhů svých přátel. Proto každou chvilku mění své záliby a bohužel, někdy i své přátele. Měsíc za 
měsícem ji proplývá mezi prsty. K jejich škodě. Kdo trochu přemýšlí dopředu, žije zajímavěji.  
     Někdo si najde cestu k hudbě bez jakýchkoli plánů, jiný ji hltá mnoho hodin týdně, další preferuje pouze některé druhy hudby. Nejdůležitější je 
vztah k hudbě: mít ji rád, chtít poznávat, mít vůli se za ní vydávat! 

Krásný školní rok, Jana Včeláková  
      
Co důležitého čeká kytaristy v nejbližší dob ě 
     Předpokládáme, že jste všichni strávili prázdniny v dobré pohodě a načerpali jste nové síly do další práce. Hned 25. září nás čeká vystoupení 
v kostele v Konecchlumí a další den v Popovicích. Začátek je vždy v 18 hodin. Nejdůležitější co nás v letošním školním roce čeká, je kytarová 
soutěž. Školní kolo proběhne v lednu.                                                                                                                                                      Hana Botková  
 
Smyčcové odd ělení  
    Na první pohled se na smyčcovém oddělení nic nemění. Hraje se na housle a violoncello. KANAFASKA si žehlí kroje, LIDOVÁ MUZIKA si 
osvěžuje paměť, STARÁ HUDBA hledá noty pro koncert v kostele. Vyučují opět 3 M: M.Stříbrná, M.Vrbová, M.Kopecký. Staří a věrní žáci 
zůstávají, začnou i noví cvrčci muzikanti v "přípravce". Ale to je opravdu jen na první pohled, budou se dít i úplně nové věci. Učitelé budou 
připravovat Školní vzdělávací program ZUŠ, aby se nám lépe učilo, abychom mohli hrát to, co nás nejvíc baví a bylo nám u toho dobře. A čeká nás 
soutěž. Jednou za tři roky přichází rok smyčcových nástrojů a soutěž hry na smyčcové nástroje na ZUŠ. Pozor! Školní kolo soutěže bude v lednu 
2008. Tak s chutí do práce, hodně krásné muziky a krásným setkání při společném muzicírování. 
                                                                                                     za smyčcové oddělení ZUŠ J. B. Foerstera napsala a těší se na vás Marie St říbrná  
 
Taneční obor  
     Po dvou měsících zaslouženého odpočinku se v tanečním oboru ZUŠ opět začneme věnovat rozvoji pohybových a tanečních schopností našich 
žáků a žákyň. Že ani tento rok nebudeme zahálet dokazuje i to, že hned první víkend školního roku (pátek 7.9. - neděle 9.9.) strávíme již tradičně 
na chatě Nebákov, kde se budeme připravovat na vystoupení, která v rámci festivalu Jičín - město pohádky budou probíhat od 12. do 16.9. na 
nádvoří zámku, v Masarykově divadle i na Valdštejnově náměstí. 
     Výuka podle rozvrhu začne až po skončení festivalu, to znamená od 17.9. Jako obvykle i letos budeme nacvičovat nové i oprašovat již 
osvědčené choreografie, které předvedeme veřejnosti na několika vystoupeních v průběhu celého roku; největší, celovečerní vystoupení pak 
proběhne na jaře 2008. Zahálet samozřejmě nebude ani folklorní soubor Kanafaska.                                                                        Eva Černochová 
 
Láska na první pohled  
     Zamilovat se ve třinácti není nic neobvyklého.To se stalo kdysi i mně. Byly prázdniny, léto jak má být a já jsem toužil po společnosti. A 
zničehonic, když jsem se poflakoval po městě a nakukoval do výloh, jsem ji potkal. Byl to přesně můj typ. Dlouhý štíhlý krk, červená halenka 
s bílým límečkem a silné lesklé vlasy. Jmenovala se Jolana. Trochu dělala drahoty a než jsem se jí dostal na kobylku, nějaký čas trvalo. Už se 
zdálo, že všechny mé pokusy budou marné, ale pak přišly Vánoce. Rodiče se nade mnou slitovali a Jolanu jsem našel pod stromečkem a dodnes 
je ona elektrická kytara mou velkou kamarádkou.                                                                                                                                    Karel Kulhavý  
Sliby chyby  
     Sluníčko pálí, možná až příliš, vosy otravují, ale neútočí. Jdu se zchladit do proudící vody, horské bystřiny, právě tak jako kamarádi, s kterými si 
užívám prázdninovou pohodu. Ještě musíme nasbírat dřevo, chceme večer posedět u ohně, opéct si nějaké buřty a zabrnkat si na kytaru. Ten 
pocit svobody! Hrát budeme co a jak chceme, pobavíme se, tu a tam nějaké srandičky a radost, že jsme spolu. Že zase začíná škola, se nás zatím 
vůbec netýká. A proč taky! Třeba budou i tam nějaké srandičky, hrát sice nebudeme vždycky to, co a jak chceme, ale tu letní pohodu, slibuju, si 
přinesu i do školy. Nevěříte? Tak věřte!                                                                                                                                                   Karel  Kulhavý  
 
Zprávy z kancelá ře: 
- ješt ě pár h říšníků nezaplatilo školné, tak si posp ěšte, č.účtu je 116 184 7389/0800, variabilní symbol uve ďte 
datum narození nebo rodné číslo žáka 
- pravidelná výuka za čne pro všechny obory po festivalu „Ji čín-město pohádky“ 
 
KDO SE V ZÁŘÍ NARODIL?  
8.9. 1969 – Petra Matoušková 
25.9.1965 – Marcela Kováčová             GRATULUJEME A P ŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ A POHODY!!! 


