
 
 
 
                                                                                                     

  
 
                                                                                                                                                   
Milé žákyně, milí žáci, 
Milé studentky, milí studenti! 
 
     Abyste byli dobře informováni o tom, co se vlastně v naší společné škole děje, 
budeme Vás naším občasníčkem informovat. 
     Máte tedy v rukou úplně první číslo a pokud budete mít jakékoliv nutkání také něco prostřednictvím 
tohoto letáku cokoliv sdělit ostatním, budeme jen rádi, když i Vy přispějete svoji troškou do mlýna a svůj 
příspěvek předáte buď svému vyučujícímu nebo přímo mě – Vaší paní ředitelce. 
 

Na co se můžete těšit v nejbližší době? 
 
     Jen pro Vás si Vaši páni učitelé (samozřejmě že i Vaše paní učitelky) připravují své koncertní 
vystoupení, aby si také vyzkoušeli, jaké to je předstoupit na pódium v pozici, do které Vás také nutí – 
zahrát či zazpívat před davem lidí = publikem. Tak jim přijďte držet palce, protože i oni mají trému 
zrovna tak jako Vy, protože jim také záleží (jako Vám), aby se jim jejich umělecký výkon povedl a Vám 
aby se vystoupení líbilo. 
Kdy nastane ten den „D“? – tak tedy ve středu 22.listopadu 
Kde se vystoupení uskuteční? – na chodbě školy ve druhém patře 
V kolik hodin? – v 15,00 
Přijďte své učitele podpořit a vyměňte si také jednou svoje role – Vy jako posluchači a Vaši učitelé tak 
trochu umělci. Koncertem Vás bude provázet paní učitelka Zdenka Svobodová. 

 
 
 

 
 
    Další brzkou akcí je „Adventní koncert“.  Ten se uskuteční ve středu 6.prosince od 17,30 hodin ve 
velkém sále kulturního domu na Husově ulici.  
Bude to opravu velký a slavnostní koncert ve kterém se především představí naše hudební soubory: 

Lidová muzika, kterou vede paní učitelka Zdenka Svobodová, 
Kanafaska , tu vede paní učitelka Marie Stříbrná, 

Pěvecké sbory, sbormistryní je paní učitelka Jana Včeláková, 
Fanfárový žesťový soubor – ten pracuje pod vedením pana učitele Josefa Tomáška 

Nebude chybět ani velký Smíšený pěvecký sbor Smetana, jenž pracuje pod hlavičkou naší školy a jeho 
sbormistryní je paní ředitelka Jaroslava Komárková. 
Výzdobu sálu a malé dárečky pro příchozí připravují žáci výtvarného oboru pod zkušeným vedením 
paní učitelek – Ivonny Andersson a Jany Nevrlé. 
   

 
 

 
Každý občasníček Vás bude informovat také o dění v jednotlivých odděleních. 



V dnešním vydání Vám příspěvek připravila paní učitelka Eva Černochová – na naší škole vyučuje tanci: 
      
Taneční obor (TO) ZUŠ zahájil školní rok 1.9. víkendovým soustředěním na Nebákově. Hlavní náplní celého 
víkendu byla příprava na vystoupení na festivalu JMP. Celý víkend byl nabitý nejen tancem a poctivou přípravou, 
ale samozřejmě také zábavou. Času se téměř nedostávalo, protože bylo pro nás všechny důležité a neodkladné 
sdělit si zážitky z prázdnin, probrat vše, co se za 2 měsíce událo nového.Vše jsme ale stihly a celá parta tanečnic se 

opět dala dohromady. 
      Další zářijový týden jsme pilně zkoušeli v naší škole. Sešel se soubor Kanafaska. Společně 
zkoušela jeho taneční, pěvecká i hudební složka. Čekalo nás vystoupení 8.9. v lodžii, 9.9. ve Sloveči 
na Jiřinkových slavnostech a 13.9. na festivalu JMP. 
     Dne 8.9. se konal koncert celé naší ZUŠ na arkádovém nádvoří zámku, kterého se TO také 
zúčastnil. 

Naše tanečnice se se svým vystoupením nazvaným "Máme rádi tanec"představily 14.9. a 15.9. na hlavním podiu na 
Valdštejnově náměstí v rámci JMP. 
     Třetí týden začala pravidelná výuka TO, začaly každoroční problémy s vytvářením rozvrhu. Podařilo se vše 
"srovnat"tak, aby téměř 90 dětí mohlo bez problémů docházet do hodin. 
     Během října naše dospělé tanečnice několikrát navštívily taneční kursy v Nymburce, aby zde v rámci "ukázek" 
předvedly choreografii nazvanou "Baroza". 
     12.10. nás čekal výlet do Prahy. Ve Státní opeře jsme shlédli baletní představení "Má vlast". 
Listopad jsme zahájili vystoupením Kanafasky v Milíčevsi v Domově důchodců. 
Začátkem 2.listopadového týdne navštívili naši školu žáci ze 3.ZŠ v Jičíně a i náš taneční obor pro ně uspořádal 
ukázku taneční hodiny. 
Čeká nás hodně práce, začínáme připravovat nové choreografie a nový taneční projekt opět ve spolupráci s p.Sálem 
.Kanafasku čeká nácvik nových tanců a písniček, aby program byl variabilnější  a přizpůsobitelný jakémukoli 
požadavku. 

 
Také klávesové oddělení, který vede paní učitelka Kataríma Kalvodová nechtělo zůstat pozadu a tady je 
jejich příspěvek: 
 

     Letošní rok začal „ostře“… I když jsme si vše poctivě naplánovali, četnost akcí "dosedla" jak na 
žáky, tak i na učitele. Vystoupení v rámci Dnů evropského dědictví  a pohádkového týdne se ale povedla a 
všem zůstaly hezké vzpomínky. Vernisáž výstavy veteránů v jičínské galerii dala také příležitost ukázat, 
co vše se dělá na naší škole ... jazz v podání Marka Holého polichotil uchu i pohladil duši. Stejně jako 
stará hudba v krásné akustice kostelů v Popovicích a Konecchlumí, kde podvečerními koncerty skončilo 
akcemi nabité září. 

Září, letos výjimečné nejen pro naší školu, těšící se z celkové opravy  klavíru, určeného k výuce. Konečně 
se totiž dočkal velké události i Porotní sál  jičínského zámku! Po generální opravě se v plné 
parádě  rozzářil  klavír, 80-ti letý "starý pán". Konečně mohou k tomuto krásnému 
nástroji žáci i učitelé přisednout bez obav z ostrého zvuku a nesmlouvavé klaviatury... 
Oprava se povedla na výbornou ! Těšíme se na koncerty a další akce!!!! 

 
 

Tak… toto je první počin našeho zatím malého informativního letáčku.  
Příště se také dozvíme výsledky ankety, kterou jste vyplňovali v hudební nauce – jak jste či nejste 

spokojeni se svou školou a jak se vám v ní líbí, případně co se nelíbí. 
Tak tedy za měsíc opět s dalšími informacemi.  

 
Vaše ZUŠkovinky 
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