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     Milí žáci, rodiče i příznivci naší umělecké školy, 
     zanedlouho se sejdeme všichni doma kolem krásně prostřeného stolu, u kterého bude vonět nazdobený vánoční stromeček, na stole zavoní rybí polévka i smažený 
kapr a také spousta dobrot i vánočního cukroví. Prožijeme nejkrásnější dny z celého roku mezi svými nejbližšími. Přeji vám všem, aby tyto svátky byly pro všechny  
skutečně radostné, šťastné i pohodové. Do té doby nás ale ještě budou provázet adventní vystoupení, kterými potěšíme nejen svou dušičku, ale i srdce našich 
nejbližších. 
 
Co nás tedy v tomto měsíci čeká? 

�   4.12. – 14,00 - generální zkouška na adventní vystoupení – ve třídě p.uč.Svobodové (č.uč.212) 
�   9.12. – 15,00 – Adventní koncert – Porotní sál (vystoupí žáci ZUŠ) 
� 11.12. – 18,00 – Porotní sál – vystoupení žáků tanečního oboru na objednávku Města Jičína 
� 11.12. – 17,00 -  Adventní koncert – sál Spořitelny v Sobotce (vystoupí žáci tamější pobočky ZUŠ) 
� 14.12. – 18,00 – Adventní koncert – Kulturní sál v Běcharech (vystoupí žáci naší ZUŠ) 
� 17.12. pořádáme ve spolupráci se SRPŠ pro starší žáky zájezd na baletní vystoupení do Státní opery Praha 
� 14.-19.12. budou ve všech třídách probíhat vánoční třídní besídky 
� 20.12. – bude účinkovat soubor „Stará muzika“ pod vedením p.uč.Kalvodové na zámku ve Starých Hradech 
� 22.12.-2.1.2008 – Vánoční prázdniny 

 
 
Příspěvky z oddělení ZUŠ: 
 
Elektronické klávesové nástroje 
     Blíží se čas vánoční, a tak jsme se i my naladili na vánoční náladu a začali jsme nacvičovat vánoční písně a melodie. Někteří z nás vystoupí na adventním 
koncertě v neděli 9.prosince, kde doprovodíme své kolegyně z pěveckého oddělení. 
    Ve středu 19.prosince v odpoledních hodinách (žáci p.uč.Matuškové) uspořádáme jako každý rok touto dobou, vánoční besídku (vánoční besídka p.uč.Kubátové je 
14.prosince a u  p.uč.Pelcové 17.prosince), kde si všichni zahrajeme, zazpíváme, společně posedíme a taky se i pobavíme.  
     A pak už huráááá na vánoční prázdniny a budeme se těšit na Ježíška, protože jsme všichni byli pilní ☺ (no, někteří trochu méně, ale určitě se polepšíme), tak si 
nějaký ten dáreček zasloužíme. 
Krásný a spokojený vánoční čas vám přejí Vlaďka Matušková, Zuzka Pelcová a Klára Kubátová (učitelky elektronických.klávesových nástrojů). 
 
Haló, haló, tady pěvecké oddělení!  
      Nastává Advent, krásné předvánoční období. Dovedete si ho představit bez muziky a andělského zpívání? My tedy ne!!!   Nejprve se zúčastníme adventního 
koncertu naší školy, který se koná v neděli - 9.prosince, v 15 hodin v Porotním sále. 
      Na to, aby to hezky klapalo, vlastně zvonilo, když je ten advent, bude dohlížet paní učitelka Včeláková. Pilně se připravujeme, abychom zpívali tak, že všichni 
andělé nám budou závidět!  
     Další koncert nás čeká v pátek 14.prosince v nedalekých Běcharech, který proběhne ve spolupráci s dalšími odděleními hudebního oboru. A jestli se nám to 
povedlo nebo nepovedlo, o tom budeme besedovat na besídce - ve středu 19.prosince v učebně č. 212 - a podle toho se odměníme.  
Přejme si vzájemně, ať se nám vystoupení povedou a máme hezký pocit z našich hudebních i pěveckých výkonů! 

To vám přejí vaše milé paní učitelky pěveckého oddělení! 
    

Milí kytaristé - kolegové i žáci, 
přeji vám, ať se vydaří vánoční koncert a třídní přehrávky. Kytarový orchestr má za sebou  v prvním pololetí slušnou práci a všichni před sebou kytarovou soutěž. 
Tak zlomte vaz - dobře zahrajte a buďte úspěšní! 
To Vám srdečně přeje Vaše Ivana Hučíková 

  
    Zprávy z pobočky ZUŠ v Sobotce 
      1) Srdečně zvu všechny příznivce naší pobočky ZUŠ v Sobotce na vánoční koncert, který se koná 11.12.2007 
v 17.00 hodin v sále Spořitelny. Tento koncert bude výjimečný tím, že poprvé vyzkoušíme a sobotecké veřejnosti 
představíme nové klavírní křídlo.  Těším se na vás. 
  
      2) Výuka posledním týdnu bude v Sobotce probíhat následovně: 
     19.a 20.12 podle rozvrhu, 21.12 zakončíme společnou vánoční besídkou na hodinách hudební nauky. Každý si 
připraví skladbu nebo  koledu, kterou na nauce zahraje nebo zazpívá. Kytaristé si přinesou kytaru.  
  
     3) Ráda bych poděkovala všem rodičům, kteří podporují své děti a umožňují jim hudební vzdělání. Vím, že to 
není samozřejmost a velmi si toho cením. Děkuji za bezvadnou spolupráci a přeji vám v novém roce při 
výchově vašich dětí hodně sil, trpělivosti a elánu. 
  
      4) Děkuji také za podporu, které se  naší pobočce dostává  ze strany města 
Sobotky, zejména  pak od pana starosty Tláška.  

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                  Petra Matoušková 
 
 

 
 

Čas letí a letos opravdu „ přijel Martin na bílém koni“ včas... 
 Máme stále plno radostné „práce“. Zapojili jsme se s mladšími výtvarníky do soutěže loutkového divadla „Srdíčko“ Jičín – „Namaluj kašpárka“. 
 Blíží se čas vánoční a žáci z výtvarného oboru mají napilno. Chystají se udělat radost sobě a blízkým. Vyrábíme dárečky z korálků, ozdoby na stromek, 
vánoční přáníčka z různých materiálů… 
 Chystáme výzdobu  ZUŠ a domova pro seniory na Novém Městě Jičíně (přáníčka a závěsy ve tvaru stromků, vitráže do oken). S mladšími dětmi budeme 
sestavovat Betlém.  
 

Naši milí dechaři,  
ať se vám vše podaří! 
Ať se horny lesknou,  
hrajíc koledu hezkou, 
ať trubky troubí pěkně 
a fanfáry znějí břeskně. 
Ať klarinety pištící jdou 
s novoroční zdravicí 
a poslední jdou dětičky,  
co maj´ zobcový flétničky. 
Bubny k tomu ratata,  
otevřete nám vrata! 
Dechy jsou nejlepší muzika, 
co směje se i naříká. 
To mi každý potvrdí 
do roka a do dne,  
přeji vám všem silný dech 
a učitele hodné. 

I.Hučíková 
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 Už se moc těšíme na Vánoce,        za výtvarný obor Jana Nevrlá 
Novinky ze smyčcového oddělení. 
     Koledy a těšení se na Vánoce, to je novinka každoroční. Na našem oddělení jsou jiné novinky.  Mezi učitele smyčcového oddělení nastoupil staronový pan učitel 
Ondřej Koláčný. Vrátil se až z daleké ciziny a opět do Jičína. Proto je důležité vědět, kde a kdy nás najdete: p. uč. O.Koláčný učí v pondělí v uč. č.208, p. uč. 
M.Vrbová v pondělí v uč. č. 226 a ve středu v učebně hudební nauky v přízemí, p. uč. M. Kopecký bude v úterý a ve středu v uč. č. 208, p. uč. M. Stříbrná je v ZUŠ 
od pondělí do pátku  v uč. dole za „výtvarkou“ nebo v uč. hudební nauky.   
    Veselé těšení na Vánoce, hodně nápadů při výběru dárků a hodně krásné vánoční muziky  (letos bude u sv.Jakuba půlnoční mše 24.12.s "Rybovkou – Hej, 
Mistře!“, tak vás všechny srdečně zveme, protože účinkovat budou nejen učitelé, ale i žáci školy  a to jak současní, tak i bývalí), vám všem za smyčcové oddělení 
přeje 

Marie Stříbrná 
 

Reportáž ze Zábavného odpoledne 
     Čtvrteční odpoledne  22.11.2007 patřil Porotní sál naší ZUŠ a hlavně jejím dětem a studentům, kteří účinkovali na vystoupeních, organizovaných Městským 
úřadem v Jičíně a také naší školou. Byla to vystoupení náročná jak na přípravu, tak na čas a často i na finance. 
     „Zábavné odpoledne“ bylo poděkováním těmto mladým umělcům a skvělé je, že ho pro ně zorganizovali studenti II.stupně studia nauky o hudbě. Bohaté stoly 
plné ovoce, sladkostí a různých dobrot samozřejmě přitáhly všechny přítomné, ale když přišlo na soutěž, všichni drželi palce svým reprezentantům (za každý soubor 
soutěžili dva vybraní borci☺). Nebudete tomu věřit, ale v náročném hudebně-teoretickém klání zvítězily tanečnice!!!!!!!                     Ještě jednou gratulujeme!!!!!!!!! 
Karaoke bylo trošku slabší, stydlivé povahy se v plném osvětlení Porotního sálu nedonutily k uchopení mikrofonu, ovšem když organizátoři zajistili „intimní 
osvětlení“, projevily se nečekané pěvecké talenty. Škoda, že jsme si je nenatočili na video. Určitě by rádi měli doma památku na svoji premiéru v nejhezčím 
jičínském koncertním sále. 
     I když to byla pro děcka z nauky o hudbě první akce, kterou organizovali, musím jako jejich učitelka říct, že obdivuji jejich nasazení a tímto jim všem za všechny 
zúčastněné moc a moc děkuji!!!!!!!!! 
                                                                                                                                                                                               Katarína Kalvodová, vyučující nauky o hudbě 
 

 

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 

I já, Vaše paní I já, Vaše paní I já, Vaše paní I já, Vaše paní ředitelka,editelka,editelka,editelka,    
chci ještchci ještchci ještchci ještě jednou dodate jednou dodate jednou dodate jednou dodatečnnnně    
podpodpodpoděkovat Vám kovat Vám kovat Vám kovat Vám ––––žákžákžákžákům m m m 
II.stupnII.stupnII.stupnII.stupně (nauka o hudb (nauka o hudb (nauka o hudb (nauka o hudbě) za ) za ) za ) za 
ppppřípravu i orípravu i orípravu i orípravu i organizaci této skvganizaci této skvganizaci této skvganizaci této skvělé lé lé lé 
akce. akce. akce. akce.     

Byli jste výborní!!!Byli jste výborní!!!Byli jste výborní!!!Byli jste výborní!!!    
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Nedávno nás navštívila naše bývalá absolventka (nyní studuje na konzervatoři v Pardubicích hru na lesní roh ve třídě p.prof.Radka Hřiby) – NIKOLA HOLCOVÁ . 
Tak jako v předminulém čísle jsme vyzpovídali Pavla Krčmárika, také nyní jsem položili pár otázek i Nikole: 

 
Ahoj Nikolo, jak se Ti daří ve studiu na konzervatoři? 
- „Dobrý den, dělám co můžu. Konzervatoř jako taková mě nepřekvapila, splnila mé očekávání. Díky mé paní učitelce Komárkové 
jsem dopředu věděla, co mě čeká, ale přesto mě některé věci dokázaly překvapit. 
 
Jaké věci máš na mysli? 
- Počítala jsem s tím, že tam bude méně vyučovacích hodin v teoretických předmětech, ale že jich bude tak „málo“, to jsem opravdu 
nečekala. Z předchozího studia na Lepařově gymnáziu v Jičíně to byl opravdu velký skok. Na druhou stranu však musím zdůraznit, 
že je tam velký prostor pro přípravu na individuální hodiny – tedy tzv. pro někoho leckdy nepopulární „domácí cvičení“. K tomu 
ještě připočítám povinnou hru (ta je součástí výuky) v dechovém souboru, komorní i orchestrální hře.  
 
Studium hry na lesní roh Tě baví? Naplňuje Tě? 
-   Baví, neumím si představit, že bych dále pokračovala ve studiu na gymnáziu (pozn. – Nikola studovala osmileté studium a po 
kvartě udělala talentové přijímací zkoušky na konzervatoř). Nejvíce mě baví hra ve školním orchestru, kde mj.získávám i zkušenosti 
k mému budoucímu povolání.  

 
Máš už nějakou zkušenost s profesionálním hraním? 
- Ano, v loňském roce jsem „vypomáhala“ v Komorní filharmonii v Pardubicích. Nyní mě čeká opětovná spolupráce s tímto profesionálním tělesem, na kterou se 
velmi těším. Na programu totiž bude mj.Dvořákova 9.symfonie e-moll,op.95 tzv. Symfonie z Nového světa. 
 
Z vlastní zkušenosti vím, jak nádherné je hudbu nejen poslouchat, ale především ji tvořit a být tak její součástí. Máš i Ty podobné pocity při hraní v orchestru? 
- Naprosto s Vámi souhlasím. Na orchestrální hře je úžasné to, že každý hráč si hraje ten „svůj“ part a přesto do sebe jednotlivé hlasy zapadají. Každý hráč ví, kdy 
přijde jeho čas a tzv. nástup (no a někdy si i „vychutnává“ ostatní kolegy, když svůj nástup propásnou -☺) . Pro posluchače, který vnímá hudbu jako celek a nemá 
tyto zážitky, je v podstatě doslova nemožné si představit, jaké to je, být součástí takového tělesa a hudbu prožívat i zevnitř.  
 
Nikolo, blíží se nejkrásnější svátky roku, co bys popřála našim žákům a učitelům? 
- Z vlastní zkušenosti vím, že o Vánocích je pro muzikanta těžké odložit svůj nástroj, neboť hlavně babičky a dědečkové, přidávají se i rodiče, chtějí hrát u 
stromečku vánoční písně a koledy. Nejhorší na tom bylo, že já jsem i ty koledy nakonec hrála ráda –a  to i na klavír, ale všichni v rodině chtěli jen poslouchat a nikdo 
se ke mně se svým zpěvem nepřidal ☺. 
Proto přeji všem vašim žákům vzorné posluchače a těm žákům, které „nebaví“ hrát u stromečku hodně silné vůle k přežití. 
Dohromady všem přeji hlavně pevné zdraví, hodně harmonických tónů a krásné a veselé Vánoce v kruhu svých nejbližších! 
 
Milá Nikolo, za všechny učitele i žáky mi dovol, a bych i já Ti popřála do nového roku hodně zdraví, štěstí a hodně krásné muziky. Ať se Tvá očekávání  naplní  a 
nejen hudba Tě provází celým příštím rokem! 
Děkuji za rozhovor, brzy opět na viděnou a na slyšenou…. 
- Děkuji, na shledanou. 
 

 
 

V neděli 9.12. se již podruhé od svého vzniku (únor 2007) představí náš Zámecký komorní orchestr. Tentokrát budeme vystupovat společně se Zámeckým 
pěveckým sborem (ten vede p.uč. Jana Včeláková) a v našem podání uslyšíte úpravu několika vánočních písní. Minulý pátek jsme celý den věnovali poctivě souhře 
s oběma tělesy dohromady. Věříme, že Vás potěšíme… 
 
A takto každou středu nacvičujeme nový vánoční program (od ledna budeme studovat Smetanovu Vltavu a Čajkovského Labutí jezero): 

 

 
 
Takže, všichni malí houslisté, cellisté i dechaři, pilně cvičte na ty svoje inštrumenty, ať co nejdříve posílíte naše řady. Těšíme se na vás ☺  
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Zpráva o novém kytarovém souboru 
     V září začal u nás ve škole fungovat přípravný kytarový orchestr, který uvádím pod značkou PKO nebo též Příkytor. 
V tomto souboru hrají žáci především z druhého ročníku, ale také ti, kteří jsou v prvním ročníku a absolvovali přípravné studium. 
Malí kytaristé se zde učí základům souhry několika nástrojů. Musím konstatovat, že jim to jde a že tuto hodinu výuky navštěvují rádi. 
Ve třetím ročníku budou již připraveni postoupit do kytarového orchestru, kde budou hrát několik let a také obtížnější repertoár.  

Botková Hana 
 
 
 
 
 
KDO SE V PROSINCI NARODIL? 

� 1.12.1958 – František Komárek 
� 16.12.1974 – Simona Michálková 
� 29.12.1986 – Kateřina Řeháková 

 
 
 
 
 

 
Co bude u nás ještě nového? Po letošním malování školy a nově natřených dveří, židlí, lavic i laviček Město Jičín zainventuje i do naší školy a od 
10.12. nám nechá zrekonstruovat sociální zařízení ve druhém patře zámku. Bude se pracovat ještě za plného provozu školy, proto vás všechny prosíme 

o trpělivost.  
 
 

Zpráva z kanceláře školy: 
„ŠKOLNÉ“ – neboli správn ě – ÚPLATA – nám opět „klepe“ na dveře, proto dáváme s předstihem vědět, že 
druhé pololetí školního roku je splatné nejpozději do 20.1.2008. Můžete platit v hotovosti v kanceláři školy 
nebo převodem na účet č. 1161847389. Jako variabilní symbol, prosím, uveďte buď rodné číslo dítěte nebo 
jeho datum narození.                                                                                                                            Eva Poláková 
 
 
 
Patrik Kettner (houslista a žák p.uč.Stříbrné) nám zaslal pár hudebních vtipů. Děkujeme a s radostí je přidáváme: 

� Moje žena má hudební nadání ! Vážně? No co ví to vytroubí sousedce 
� Na koncertě se nakloní pán k sousedovy a šeptá mu do ucha: Ta zpěvačka má ale příšerný hlas nevíte kdo to je? Moje dcera! Tak to promiňte to bude asi 

tou písní to by mně zajímalo kdo ji složil? Já.  
� Stalo se na hudební škole. Žák Jozífek  předstoupí před učitele hudby, otevře houslové pouzdro as z něho vypadl samopal. Propána?!?!, táta je s houslemi 

v bance!  
� Paní Housková se svěřuje přítelkyni: Včera k nám přišla ta Šebová, tak jsem jí hodinu hrála na klavír. Dobře jsi udělala já ji taky nesnáším!  
� Zahrajte nám něco, prosí paní domu jednoho z hostů na domácí párty, známého muzikanta! Drahá Evičko, je noc, nemohu vám přece rušit sousedy. Ale 

jen hrajte mávne rukou paní Eva oni nám před týdnem otrávily kocoura. 
� Při hodině zpěvu vyvolá paní učitelka Michala, aby vyjmenoval bicí nástroje. Michal odpověděl: Rákoska,vařečka,řemen. 

 
 

Všem žákům a příznivcům naší Základní umělecké školy přejeme pohodový advent, pěkné a příjemné 
svátky vánoční a v novém roce pevné zdraví hodně štěstí, lásky a pohody!! 

 
 
 
 
 
Vánoce byly v minulosti nejvýznamnějším svátkem, vedle velikonoc. Jejich význam podtrhuje skutečnost, že vánocemi začínal ve středověku rok - to znamená 25 
prosincem.  
 
Tyto svátky odrážejí jednak předkřesťanské zvyky - oslavy slunovratu (Kratčun), jednak připomínají významnou 
událost narození Ježíše Krista. 
 
Štědrý den.  
     Dům musel být uklizený a čistý. Světnice byla vyzdobena. Jako ozdoby sloužila především chvojka respektive 
„zelení“ (jedlové nebo borovicové větve), která se připevňovala nad stůl, případně nad dveře. Malé chvojky se 
dávaly do džbánů či jiných nádob a byly zdobeny. Vedle chvojky se uplatňovaly i klasy a makovice. Co se týče 
ozdob používalo se co bylo doma dostupné - slaměné ozdoby, sušené ovoce, ořechy, bukvice, sušené houby a 
perníky. V průběhu 19. století se objevily i papírové ozdoby. Ve světnici nesměly chybět ani jesle - znázorňující 
Ježíška v chlévě, případně se vedle kolébky objevovaly figurky Panny Marie a svatého Josefa. Jesličky byly 
zdobeny jehličím slámou a senem. Pokud jesličky byly zaneseny do panoramatu Betléma, hovoříme o betlému. V 
betlému nesměli chybět Tři králové, betlémská hvězda (kometa), stádo s pasáčkem, případně zbíhající se lidé. 
Vánoční stromek nepatřil k původní výzdobě. Na vesnici zdomácněl až během 19. století. 
 

PŘEJEME VŠE 
NEJLEPŠÍ!!! 

WC 


