
 
 
 
 
 
Klavírní odd ělení  
 
Hello, tady chlubivci chlubiví , co varhánky dostali a pěkně za ně 
poděkovali!  ☺ 
     I když je to k nevíře, v dnešní přetechnizované době jsou i tací, kteří 
chtějí hrát na jeden z nejkouzelnějších nástrojů, rozechvívajících duše 
posluchačů v ohromné akustice kostelů..... na VARHANY. 
     A tak jsme se rozhodli jedny elektrické zakoupit! Dalo to trochu 
shánění, ale výsledek je už na svém místě ve třídě p.uč.Zdeny 
Svobodové v celé své kráse. 
      Hru na varhany na naší škole vyučuje p.uč. Klára Kubátová (zatím 
pouze jednu žačku), ale výhledově plánujeme daleko větší využití tohoto 
krásného nástroje. Tady máte ukázku, jak asi takové elektrické varhany 
vypadají. 
  
Zprávy z naší pobočky v Sobotce 
 
   1)  Jak jsme slíbili v minulém čísle ZUŠ-kovinek, přinášíme fotky ze stěhování  křídla do sobotecké Spořitelny. 
Stěhování proběhlo naprosto bez komplikací, opravdu se vyplatilo zaplatit stěhovací firmu. Celá akce trvala asi 15 
minut. Teď už se můžeme těšit na adventní koncert 11.12. od 17,00 hodin.   
    Ještě musím uvést jednu věc na pravou míru. V posledním čísle Zpravodaje Šrámkovy Sobotky je mylně 
uvedeno, že ZUŠ dostala 80.000,- Kč na nákup nového křídla. Pravdou je, že sobotecká pobočka bude tento 
nástroj  používat. Ovšem částku 80.000,- Kč naše škola nedostala a  klavír bude v majetku města Sobotka 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)   HLEDÁME LOGO  
     Žáci sobotecké pobočky vás prosí, jestli byste pomohli nalézt logo pro naši pobočku. Své nápady zasílejte na e-
mail: stoklaso.bara@seznam.cz.   a nebo p.uč. Matouškové osobně - petra.chol@seznam.cz  
VÝTVARNÍCI POMŮŽETE NÁM????? 
                                                              Barbora Stoklasová 
3) Po onemocnění p.uč.Michálkové se naší novou kolegyní  v Sobotce stala Mgr.Zdeňka Badová (dříve 
Svobodová).  V plném rozsahu převezme výuku po paní Michálkové. Bohužel, v současné době je s dcerou v 
nemocnici, ale věřím, že od listopadu už bude  výuka HN v Sobotce probíhat bez větších zádrhelů. 

Petra Matoušková 
 
 
 
V minulém čísle jsme psali o Janě Hlouškové, že v 
červenci byla týden v Praze  a účastnila se 
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. 
BLAHOPŘEJEME a dnes tu máte i její foto. 



 
Aktuální informace z p ěveckého odd ělení  
     Vzhledem k dlouhodobé nemoci naší kolegyně paní učitelky Simony Michálkové, jsme byli nuceni provést tyto 
změny.  
     Žáci sólového zpěvu byli rozděleni do tříd paní učitelky Včelákové a Svobodové. Z tohoto důvodu sboreček 
přebírá paní učitelka Věra Čejková. Hudební nauky budou vyučovány jinými pedagogy (p.uč.Vávrová, 
Stříbrná,Čejková, Kalvodová).  
 
KDE VŠUDE SE DÁ ZPÍVAT !  
     Víte, že se v Jičíně hraje házená na vysoké úrovni? Byli jsme u toho! V neděli 21.října sehráli naši házenkáři 
mezistátní utkání s týmem z Prešova. Měli jsme tu čest zahájit utkání, které bylo živě přenášeno ČT4. Naše dvě 
žákyně Anna Hylmarová a Ivana Tůmová tam zazpívaly českou i slovenskou státní hymnu. Zkuste si představit, že 
jste na jejich místě, že zpíváte v plně obsazené sportovní hale „a capella“ (=bez doprovodu) na mikrofon! Buďte si 
jisti, že tíha zodpovědnosti je tak veliká, že to ustojí jen silní jedinci!  A NAŠE HOLKY TO USTÁLY!!! Máme z nich 
radost! 
 
Co chystáme v listopadu: 
1.11.(čtvrtek), 16.00h. - naše lidová muzika NETRAFOLKA zahájí výstavu fotografií paní Jitky Pírkové v městské 
knihovně. 
30.11.(pátek) - pěvecký sbor, který jsme nazvali ZÁMECKÝ PĚVECKÝ SBOR, připravuje pásmo koled (doprovodí 
paní učitelka Daniela Štolfová) na akci městského úřadu „Rozsvícení vánočního stromu“, která se koná na 
Valdštejnově náměstí. 
Něco vtipného nakonec !  
Právě nás nic nenapadá, tak nám pomožte a házejte vtipné připomínky a perličky (ne korále), do naší schránky (ne 
poštovní)!                                                                                                     Zdraví vás vaše vtipné paní učitelky! 
 
 
CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU?  

� 1.11.  16,00 Knihovna V.Čtvrtka Vernisáž výstavy foto paní Jitky Pírkové – zahajuje naše 
„Netrafolka“ pod vedením p.uč.Zd.Svobodové 

� 8.-9.11.  4 učitelé se zúčastní celostátního semináře k výuce hudební nauky (v pojetí ŠVP)  
� 10.11. 16,00 Kulturní dům Jičín 6.benefičního představení  se zúčastní žáci tanečního oboru 
� 22.11. 
� 30.11. 8,00-13,00     Porotní sál celodenní soustředění Komorního orchestru a pěveckého sboru 
� 30.11. 16,00 Valdštejnovo náměstí Rozsvícení vánočního stromu – Zámecký pěvecký sbor 

 
KDO SE V LISTOPADU NARODIL?  

� 1.11.1982 Štolfová Daniela 
� 8.11.1965 Poláková Eva  

 
CO JE U NÁS NOVÉHO???  
     V době, kdy vy, naši žáci, jste si se svými rodiči užívali podzimních prázdnin, ve škole se pilně pracovalo. 
Abychom se tady cítili všichni dobře (jako doma), dokončovaly se zde malířské práce. Ještě zbývalo vymalovat 
několik tříd (p.uč. Botkové, Kulhavého, Štolfové, Kalvodové, Čejkové, Petiry a Komárka) a celé naše přízemí 
(výtvarný obor, orchestrální třída, třída bicích nástrojů, dechových žesťových nástrojů i třída p.uč.Stříbrné. 
     Věříme, že se nám tu společně bude hezky malovat, tancovat, hrát i zpívat….prostě TVOŘIT. 

  
ZPRÁVA Z ŘEDITELSTVÍ – OCENĚNÍ ODVAHY!!! 
     Velice mě potěšilo jednání jedné naší žákyně, která měla odvahu osobně mě předat  svoji stížnost. V době, kdy 
se i dospělý člověk schovává za různé anonymy, oceňuji, že svoji stížnost sama popsala a podepsala. 
     Stížnost  byla ihned vyřízena a myslím, že k oboustranné spokojenosti. 
Velice tímto, děkuji za projevenou důvěru. Moc si toho vážím.                                       Jaroslava Komárková 

HODNHODNHODNHODNĚ ŠT ŠT ŠT ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ!!!STÍ A ZDRAVÍ!!!STÍ A ZDRAVÍ!!!STÍ A ZDRAVÍ!!!    


