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     Jsou tu opět po měsíci Vaše noviny. Měsíc září byl již tradičně velmi nabytý mnoha vystoupeními. Nejprve to byla neděle 9.9., kdy u příležitosti 
představení se města Jičína ve Valdštejnské zahradě v Praze reprezentovala Jičín naše „Stará muzika“ pod vedením paní učitelka Kalvodové a žákyně 
flétnové třídy paní učitelky Hučíkové: Darina Stránská,Terezie Kracíková a Marie Pokorná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Další významnou akcí, na které se spojil obor hudební (Zámecký pěvecký sbor vedený paní učitelkou Včelákovou za hudebního doprovodu paní učitelek 
Matuškové a Kalvodové), taneční (vedený p.uč.Černochovou) i výtvarný (p.uč.Nevrlá), byl festival Jičín-město pohádky. Nejenže se tradičně zahájení 
zúčastnili naši Trubači (s p.uč.Tomáškem) a Zámecký pěvecký sbor (za hudebního doprovodu p.uč.Štolfové), v průvodu kráčely naše děti v historických 
kostýmech a tvořily družinu kolem patrona festivalu, herce pražské Ypsilony pana Jiřího Lábuse – známého Rumburaka, ale především po celý festivalový 
týden pracovali všichni společně v hudební dílně nazvané „Řemesla na zámku“. Dílna byla určena zvlášť pro malé děti, kde se učily společně s našimi 
žáky písničku zazpívat, zatancovat a dokonce i malovat. Dílnu velmi dobře moderovala p.uč.Svobodová a velké poděkování patří p.uč.Nevrlé, která 
vyrobila a rozdala příchozím dětem na 600 záložek do knih. Dílna byla velmi úspěšná, proto se za rok těšíme opět na nové písničky. Konec festivalu patřil 
tanečnímu oboru a našim talentovaným zpěvákům. Všem, kteří se podíleli na posledních akcích chce škola poděkovat, proto každý zúčastněný žák obdrží 
osobní pozvánku na odpoledne 22.11. do Porotního sálu, kde pro ně žáci II.stupně hudebního oboru připravují společenský program.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No a poslední akcí v měsíci září byla dvě vystoupení staré hudby v kostelech – 25.9. to bylo V Konecchlumí a 26.9. v Popovicích. Oba koncerty se velmi 
povedly a těšíme se na další. 
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Prázdninové ohlédnutí  
    O prázdninách někdo cvičil, někdo se vyhříval na sluníčku, někdo cákal v moři a někdo soutěžil. Třeba Jana Hloušková . V červenci byla týden v Praze 
na mistrovství světa v psaní na klávesnici „Intersteno 2007“.  Ve svojí kategorii do 17let byla v královské disciplíně psaní za 30 minut druhá!!   Dosáhla 
rychlosti 413 úhozů za minutu. Pokud se jí bude i nadále tak skvěle dařit, za dva roky pojede na mistrovství světa do Pekingu. 
    Patrik Sytný reprezentoval Jičín ve florbalu. Na florbalovém setkání „Prague Games 2007“ se umístil s jičínským týmem elévů  na 7. místě. 
 
 KOR na koncertech  
   25. září vystupoval Kytarový orchestr na koncertě v konecchlumském a 26.září v popovickém  kostele. Hráli jsme Vivaldiho Andante pro flétnu a 
doprovod. Maruška Pokorná hrála v úterý a Pavlína Palasová ve středu sólo na příčnou flétnu.  Do kostela se Andante  hodí,  sladký a přitom průrazný 
zvuk flétny  velmi vhodně doplňuje kytarový orchestr. Flétna hraje v rychlých sextolách a kytary drží rytmus ve čtvrťových notách. Doprovodný part není 
technicky náročný, takže  zahrát v orchestru si můžou i žáci 1. a 2. ročníku. Ovšem i to, co je lehké technicky, je náročné na souhru. A  právě proto, že 
kytary hrají jen ve čtvrťových notách, tak je každé  „ubrnknutí“, když se někdo neudrží a zahraje dřív, hodně slyšet. Ačkoliv sólisté hrají stejný part – stejné 
noty, tak přesto každý hraje jinak – jiné tempo, dynamika i muzikantské pojetí. I dirigent a doprovázející orchestr se s tím musí vyrovnat a podřídit se.  
     Vystoupení v kostelech považuji za  úspěšné. Zahráli jsme si, zasmáli jsme se – občas to je prostě psina, vymrzli jsme a bylo to fajn. 
K Vivaldimu, jehož skladby jsou vedle Bachových,  vrcholem barokní hudby, 
jsme si vybrali renesanční  Menuet a  renesanční Paduanu hispanicu – to 
je  do čtyřhlasu zpracovaný motiv španělského tance. Je možné, že melodii 
znal skladatel Karel Svoboda, stejně jako kytarista a skladatel Štěpán Rak , 
neboť oba jí zpracovali. První takty jsou totiž shodné s hlavní melodii z filmu 
„Noc na Karlštejně“ i kytarové skladby pana Raka, který ji použil jako hlavní 
téma koncertní skladby Renesanční téma s variacemi. 
 
POZVÁNKA PRO VŠECHNY KYTARISTY  
     Začínáme nacvičovat vánoční program, a zvu všechny kytaristy, i 
začínající, hrají alespoň půl roku na kytaru, aby přišli na zkoušku a  
poslechli si, jak orchestr zkouší a hraje. Pro každého najdeme hlas, ve 
kterém uplatní to, co umí. Hlavně malí kytaristé se nemusí bát, že by 
nestačili, protože všichni se začnou učit tu vánoční skladbu od začátku – 
malí i starší. A když se někde spletete, tak se nic neděje, protože jeden hlas 
hraje třeba 5 kytaristů. .Užijete si hraní i legraci. V kytarovém orchestru je 
dobrá atmosféra a kamarádské vztahy.  Zkouška kytarového  orchestru je 
každou st ředu ve t řídě 225 od 16.30 . Ale můžete se klidně přijít – nebo 
vaši rodiče, na cokoliv  předem zeptat . Ráda bych, aby v orchestru hrálo co 
nejvíc našich žáků už úplně od začátku výuky. Protože pak vás bude hraní 
v hudebce víc bavit, jelikož když se hraje v partě, je to vždycky lepší, 
budete brzy vystupovat na koncertě a samozřejmě vás uslyší vaši rodiče i 
kamarádi. 
 Případné dotazy: ivanahucik@seznam.cz, 736 260 884                                                                                                              S pozdravem Ivana Hučiková 

 
Soutěžíme, sout ěžíte, sout ěží….. 
     Jistě se už všichni klavíristé od svých třídních učitelů dozvěděli, že letos budou moci předvést své dovednosti v klavírní  soutěži  
vyhlášené Ministerstvem školství České republiky. Ovšem školní kolo je jen začátek! Kam se dá jít dál? No přece do kola okresního ☺ A 
pak? Pak můžete jít slavit, jestli se Vám povede získat dost bodů na postup do kraje. 
 A právě tam se probojoval a 2. místem úspěšně reprezentoval nejen naší školu, ale hlavně sám sebe PAVEL KRČMÁRIK , náš nynější kolega (korepetice 
v taneční třídě pí.uč.Černochové), absolvent pardubické konzervatoře a momentálně student hry na klavír na Univerzitě Karlově v Praze. Pavel je moc fajn 
kluk, neztrácející úsměv, ani když ho zlobí těžký úkol…. a na jeden takový úkol se ho zeptáme. Na klavírní soutěž v roce 1999. 
 
Jist ě si vzpomínáš, jak ses tehdy zapotil ve školním, ok resním i krajském kole… Které bylo pro Tebe nejnáro čnější? Repertoár – jak víme – musí 
být perfektn ě zvládnutý už v kole školním.  
Nejtěžší kolo bylo asi krajské. Já jsem začínal hrát na klavír až v deseti letech, a protože kategorie byly řazeny podle věku a ne ročníků, většina klavíristů 
měla proti mně 2-3 roky hraní náskok. Bylo to trochu znát. 
 
Klavírista si nástroj s sebou nenosí jako housle. ☺  Poradíš malým klavírist ům, jak si „osahat“ nástroj, který čeká v koncertní místnosti? 
Hlavně se toho nástroje nesmí bát. Každý klavír má své slabiny, ale pokud máte pevnou představu jak a jakým zvukem chcete hrát a máte čas si to 
vyzkoušet, nástroj vás nakonec poslechne. Někdy takhle při „ souboji“ se špatným klavírem i zhubnu � 
 
Měla jsem tu čest tehdy sed ět v porot ě krajského kola a pamatuji si na Tvou skv ělou interpretaci první v ěty Haydnovy Sonáta D-dur. Pamatuješ 
celý sout ěžní repertoár a ve které kategorii jsi byl za řazen? 
Už je to dost dávno, ale myslím, že jsem hrál dvouhlasou invenci od J.S.Bacha, zmíněnou 1.větu z Haydnovy sonáty D-dur, jednu nebo dvě části z cyklu 
„Dětské scény“ od R.Schumanna a Vřešťálovu skladbu „Modrá“. Soutěžil jsem v nejvyšší kategorii a bylo to ten rok co jsem se dostal na konzervatoř. 
 

Hrál jsi v sout ěži už p ředtím? Víme, že ji ministerstvo po řádá každé 3 roky….. 
Na to si už nevzpomínám, ale asi ne. Jak si jistě pamatuješ, nebyl jsem úplně vzorné a hodné dítě a cvičit se mi 
taky nechtělo. Proto jsem taky klavíru v 15letech na rok zanechal. Po roce se mi ale tak stýskalo po hudbě, že 
jsem zase hned vrátil do ZUŠ a od té doby hraju, hraju a hraju. 
 
Prozraď nám, prosím, kdo T ě do sout ěže připravoval! 
Mě připravovala, tehdy ještě studentka AMU v Praze, Monika Kytlerová (dnes už MgA. Monika  Chmelařová), 
která mě „zdědila“ po Petře Cholenské-Matouškové  a musím říct, že mě obě vůbec nešetřily. Ale dobře mi tak, 
potřeboval jsem to. Jinak bych toho dnes moc neuměl. 
 
Co ješt ě poradíš všem, které letos sout ěž čeká? 
Ať hrají pro radost sobě, svým učitelům a rodičům a ať se nebojí. Soutěže nejsou to nejdůležitější na světě, i 
kdyby vám někdo říkal opak. Pokud se poctivě připravíte, můžete být na sebe hrdí. My na vás budeme určitě! 

 
Jsi univerzální klavírista, Tv ůj záběr sahá od Dob ře temperovaného klavíru J.S.Bacha p řes 4-ru ční hru díla klasik ů, různorodých klavírních 
doprovod ů až po skv ělé úpravy „ popíku“, či jazzovou  improvizaci. Mnohý klavírista, „trápící “  se pouze klasikou, Ti jist ě tiše závidí… ☺☺☺☺ 
Je pravda, že této „univerzálnosti“ si já sám docela cením, ale jen proto, že se za ní schovává spousta mojí práce. Asi v 10letech mi někdo tvrdil, že 
existují lidé, kteří dokáží zahrát to, co slyší hned, bez not. Moc jsem tomu nevěřil, ale když jsem ve 14letech začal hrát s kapelou, noty jsme neměli a 
všechno se učili poslechem z kazet a CD. To dělám dodnes a už vím, že se dá hrát jen podle sluchu. 
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Pavle, d ěkujeme za rozhovor a doufáme, že se na naše klavíri sty – bojovníky p řijdeš podívat, i když víme, že Ti Tvé studijní a in terpreta ční 
povinnosti zabírají hodn ě času. A pro č? Protože T ě zveme ! ☺☺☺☺ 
* AHOJ! *                          Rozhovor pro Zuškovinky připravila  Katarína Kalvodová, učitelka klavíru 
 
Zprávy z pobo čky v Sobotce  
    V předvečer prvního výročí úmrtí mojí sobotecké kolegyně paní Libuše Vognerové  sobotecké zastupitelstvo uvolnilo částku 80 000,- Kč na nákup 
nového koncertního klavíru. Půjde-li vše podle předpokladů, v polovině října by měl stát v Sále sobotecké Spořitelny a v příštích zuškovinkách přineseme 
fotky z jeho stěhování. Chtěla bych poděkovat všem soboteckým zastupitelům, kteří tuto akci téměř jednomyslně podpořili. Pro mě práce ještě nekončí, 
neboť se musím pokusit sehnat do konce března příštího roku zbývajících osmdesát tisíc korun. Každou dobrou radu na koho se obrátit upřímně vítám.  
   Poměrně často jsem se sama sebe ptala:,,kam ten Svoboda (rozuměj hudební skladatel Karel Svoboda) na ty melodie chodí?? A nedávno mi na ni v 
časopise Týden (36/2007) odpověděl skladatel Miloš Štědroň. Tady je část rozhovoru s ním: ,,Takových výpůjček najdete mnoho. Prvních čtrnáct tónů z 
„Noci na Karlštejně“ od Karla Svobody, ono „Já ač mám spánek bezesný, mě včera sen  se zdál“, se shoduje s loutnovou tabulaturou ze šestnásténo 
století, kterou vydal Jiří Tichota v roce 1968. Tu krásnou mollovou subdominantu hned tak někdo nevymyslí.... Následují dva segmenty z Marseillaisy: 
„Řekl lásko má, já stůňu, svoji pýchu já jen hrál“ a potom ještě kus trampské Ascalony . Ale nechme Svobodu spát, byl to vynikající hitmaker a jeho úlohou 
je umět ukrást správnou melodii ve správnou chvíli na správné místo. A to on dovedl výborně. Já o to také neustále usiluji."  
    Poslední dnešní zprávou ze Sobotky je obrázkový seriál, kterak se k Šourkovým stěhoval klavír. Že to byla velká legrace se přesvědčte sami: 
 
 
  
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Petra Matoušková, vedoucí pobočky ZUŠ v Sobotce 
 
     
  
 
 Začátek tohoto školního roku byl pro nás nadmíru hektický, ovšem o to zajímavější.... Festival pohádek je již tradicí, ale malování školy se neprovádí 
každý rok, stejně jako prezentace města Jičína ve Valdštejnově paláci v Praze, kde bylo zorganizováno nespočetně akcí měst Chebu, Frýdlantu a Jičína k 
připomenutí si slavné osobnosti českých dějin - Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna (nebo také Vojtěcha Václava Eusebia z Valdštejna) . Děkujeme 
tímto panu senátorovi MVDr. Jiřímu Liškovi a vedení města Jičína, že jsme mohli přispět svojí troškou do mlýna a spolu s  ostatními jičíňáky reprezentovat 
své město. Albrecht z Jičína by byl jistě potěšen, jaké šikovné lidi ve svém vévodství a svém oblíbeném městě má :-) 
     Tohle ale nebyla jediná společenská událost, na které naši žáci předvedli různé umělecké dovednosti. Když jsme se dívali na naše "ovečky",  jak tři dny 
s úsměvem celé dny zpívají a tančí písničky na nádvoří jičínského zámku v rámci pohádkového festivalu, jak v neděli dopoledne i odpoledne hrdinsky 
bojují s trémou, postaví se na pódium a zpívají na celé Valdštejnovo náměstí, či bezvadně a s obrovskou elegancí zatančí náročné choreografie, rozhodli 
jsme se poděkovat jim....  Jak? Čtěte dál.... 
     Ve čtvrtek 22.11.2007 v 15,00 uspořádají studenti Nauky o hudbě ( II.stupeň studia ZUŠ ) zábavné odpoledne, spojené s rautem, diskotékou, zábavnou 
soutěží a v neposlední řadě s karaoke :-)  Osobní pozvánkou bude osloven každý z těch, kteří se podíleli na akcích  "Osvětlení města" v parku 6.6.2007, 
prezentace města Jičína  ve Valdštejnském paláci v Praze, na festivalu JMP a na koncertech v kostelech v Konecchlumí a v Popovicích. 
     Milé děti, milí žáci, milí studenti, 
věřte, že si vážíme nejen Vašeho umění, ale i Vašeho času, podpory Vašich rodičů a jsme nesmírně rádi, že k umění přistupujete se stejnou láskou, jako 
my - Vaši učitelé ! Těšíme se na Vás a už si ukládejte do mobilů termín 22.11. v 15,00. V tento den bude odpoledne patřit Porotní sál jen a jen VÁM!!! 

Katarína Kalvodová 
 
Zpráva ze 17. ro čníku JMP z dílny ZUŠ oboru  hudebního, tane čního, výtvarného – „ ŘEMESLO NA ZÁMKU“.  
17. ročník JMP skončil. I naše ZUŠ se podílela na programu. 
     Počasí nám přálo. Na malém nádvoří zámku si příchozí děti zazpívaly na podiu s našimi zpěváky známé lidové písně o řemeslech. Pak se učily na tyto 
písně tancovat s tanečníky z tanečního oboru a v dílně výtvarného oboru kreslit.  K písním o řemeslech si pak děti odnášely tyto „výtvory“ domů: záložky 
z papíru ve tvaru kominíka, soudku, hudební nástroje či zvířátka. 
     Průběžně nás každý den navštívilo 300 dětí. Dopoledne se zapojily děti z místních MŠ a ZŠ. Návštěvnicí  byli nejen z našeho regionu, ale i 
z daleka(Praha, Liberec…..). Poděkování patří všem našim dětem a učitelům ZUŠ, kteří se podíleli na vystoupení. Všem se dílna líbila a byla plná radosti 
a tvořivosti. A co si více přát!                                                                                                                                                         Za výtvarný obor  Jana Nevrlá 

Víte, že… 
     Každý z nás asi ví, kdo je moderátor a co dělá. A kdyby náhodou ne, vzpomeňte si třeba na Leoše Mareše a soutěž SuperStar. A především muzikanti 
zase vědí, co je moderato. A kdyby náhodou ne, moderato znamená mírně. Málokdo možná ale ví, že obě slova mají společný původ. Je to podobné jako 
se slovem letadlo. Ve středověku to znamenalo vše, co létalo. Například chroust, skřivánek nebo meteorit. Souhrnně tedy letadla nebeská. Moderní doba 
si vyžádala jiný význam. A moderato? Když dříve vznikl mezi lidmi nějaký konflikt nebo problém, našel se vždy nějaký člověk, který se pokoušel rozhádané 
strany zmírnit. Byl to tedy takový umírňovač – moderátor. Od slova moderato – mírně. Určitě i dnes by si takový středověký moderátor nestěžoval na 
nedostatek práce. Asi by neříkal buďte v pohodě, ale jakými výrazy byste dnes někoho uklidnili. Napište a vhoďte do schránky ZUŠ. 
                                                                           Karel Kulhavý 
 
KDO SLAVÍ V TOMTO MĚSÍCI NAROZENINY? 
 
- paní učitelka Marie STŘÍBRNÁ – nar. 2.10.1953 
- paní domovnice Alena VÍCHOVÁ  - nar. 26.10.1966 
 

  

 

 

PŘEJEME VŠE NEJLEPŠÍ 
! 
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Zprávy z tane čního oboru  
     Letošní školní rok začal pro taneční oddělení pěkně zostra. V pátek 7. září jsme ve 14:00 odjeli na soustředění na Nebákov. Celý víkend jsme se pilně 
připravovali na vystoupení, která nás čekala v rámci festivalu JMP. Samozřejmě, že jsme si užili i zábavu a legraci při večerních hrách a soutěžích 
například „O nejoriginálnější účes“,  „Filmový Oskar“, „Riskuj“, …. Společnými silami jsme složili i puzzle, které nejstarší dívky získali jako cenu v taneční 
soutěži v Hradci Králové. Všichni jsme byli rádi, že jsme se opět po dvou měsících sešli, sdělili si zážitky z prázdnin a hlavně si pořádně protáhli těla. 
V neděli jsme se unavení, ale spokojení vrátili domů. 
     Festival JMP pro nás začal v úterý 11.9. v 15:30 průvodem v historických kostýmech v čele s panem Lábusem. Od středy do pátku jsme společně 
s pěveckým a výtvarným oddělením uspořádali řemeslnou dílnu na nádvoří zámku, kde se děti mohly naučit lidové písničky a tance, nebo si namalovat 
obrázek. 
     Ve čtvrtek 13.9. jsme účinkovali se dvěma choreografiemi na soutěžní galashow v Masarykově divadle. Na hlavním pódiu na Valdštejnově náměstí 
jsme vystoupili v neděli 16.9. s půlhodinovým programem; zde si zatancovali i naše nejmenší tanečnice. 
     Pravidelné vyučování jsme zahájili po skončení festivalu, v pondělí 17.9.; podařilo se nám nakonec sestavit rozvrh tak, že vyhovuje všem 94 žákům 
našeho oddělení. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A co se ještě událo nového? 16.9. se narodil panu učiteli Petru Luhovi syn Patrik. Měřil 52cm a vážil téměř 4 kg. Blahopřejeme a Patrikovi i mamince 
přejeme hodně zdraví a všechno nejlepší! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A co nás čeká? 

� 6.10. – vítání občánků v Obřadní síni jičínského zámku 

� 23.-28.10. – domalování posledních tříd ve škole  

� 25.-26.10. – podzimní prázdniny, tak si pěkně užijte!  

 


