
 
 

 
 
Milí žáci, 
opět jsou tu pro vás vaše ZUŠkovinky. 
 
   V minulém čísle jste byli zváni na dva koncerty, které pořádala naše škola. Prvním v pořadí byl KONCERT 

UČITELŮ PRO ŽÁKY. Ten se letos konal na netradičním místě – přímo 
na chodbě školy. Učitelé si tentokrát s vámi vyměnili role a s patřičnou 
trémou předstoupili před publikum s tím, co sami rádi hrají nejen na 
své nástroje. Ano, v závěru koncertu si učitelé zahráli na nástroje, které 
nikdy nestudovali: pan učitel Kopecký hrál na bicí, pan učitel Komárek 
na basovou kytaru, pan učitel Svoboda hrál na doprovodnou kytaru, 
paní učitelky Hučíková a Komárková fušovaly do řemesla zpěvákům – 
jen paní učitelka Kalvodová hrála na ty svoje klávesy a pan učitel Kulhavý na elektrickou kytaru. A o co hlavně šlo? 
Aby si všichni s chutí zamuzicírovali a ukázali vám, že s muzikou může být i legrace. A o to přeci jde….. Přesto ale 
v první části koncertu dokázali, že jsou všichni nejen výbornými učiteli, ale i výtečnými umělci.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celý koncert výborně moderovala paní učitelka Zdenka Svobodová. 
     

 
  Milí rodiče i mílí přátelé základní umělecké školy – pobočky v Sobotce. 
  Srdečně Vás zveme na adventní koncert, který se uskuteční 19.12.2006 v 17 hodin v sále     
  Spořitelny.  Během koncertu zavzpomínáme na naši dlouholetou kolegyni paní Libuši  
  Vognerovou, která zemřela letos v září a tento koncert bude prvním, na kterém bude chybět.  
  Letošní vystoupení bude zajímavé a trochu jiné i proto, že  pět maminek našlo odvahu a   
  nastudovalo čtyřruční skladby se svými dětmi a společně  je zahrají. 

Petra Matoušková, DiS. 
 
 



     Další krásnou akcí naší školy byl „ADVENTNÍ KONCERT“, který se konal v Masarykově divadle. Hlediště bylo zcela zaplněné, což potěšilo všechny 
účinkující. Ohlas koncertu je velmi dobrý, všichni hráli a zpívali jako o život a zcela určitě tento koncert přispěl k příjemné předvánoční atmosféře. Pěkné 
průvodní slovo měl pan učitel Svoboda a díky patří i všem učitelům, kteří se starali o perfektní průběh i všem dětem, které vystupovaly, protože se 
chovaly nadmíru vzorně a předvedly velmi pěkné výkony. Jen Kanafasce to občas zaskřípalo a děvčata z tria 
zobcových fléten byla ale fakt nevhodně oblečená.  No, tak snad příště bude vše bez jediné chybičky. 
    Krásná byla i výzdoba pódia, kterou výtvarně ztvárnily paní učitelky výtvarného oboru – Ivonne Andersson  a 
Jana Nevrlá. U pokladny byly paní Eva Poláková a Alena Víchová a kromě programů rozdávaly příchozím vánoční 
přáníčka, která vytvořili naši nejmenší ve výtvarce . 

     Asi největší úspěch ze sólistů měla s písní Zvonky  
za vlastního doprovodu zvonečků  Simonka Tlustá.   
Ale velký potlesk slyšeli i všichni ostatní. Krásně zpívali i naši 
malí zpěváčci s paní učitelkou Včelákovou i starší děvčata s dívčím sborem a jejich hlásky se 
krásně pojily i s dospěláckým Smíšeným sborem Smetana. 
Jako vždy podpořily sólisty svými jistými doprovody paní učitelky Kalvodová (na klavinovu) a 
Matušková (na klávesy).  …. prostě, všichni hráli a zpívali moc hezky a jak se zpívalo v poslední písni 
…. už se zase těšíme na Ježíška….  
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První hlášení  z výtvarného oboru: 
Tak jako správní výtvarníci jsme stále v jednom kole. Nejprve to byl festival Jičín město pohádky.Jen co jsme se vymotali z pavučin na nádvoří ,už ťukali rodiče s 
žádostí připravit jejich dítka k rychle se blížícím talentovým zkouškám. Jako vždy se většina dětí rozhodne až na poslední chvíli,a tak se chudinky trápí s kresbou 
zátiším, modelováním ruky a zvládnutím malby temperou. 
     Mimo to tvoříme po vzoru našich sklářských předků krásné vánoční ozdobičky a přáníčka, která poslouží jako dárečky pro 
návštěvníky Adventního koncertu. Zároveň připravili pro tento koncert kulisy. Jaké? No, mohli jste se přijít podívat. 
      Ale největším oříškem  byli pro nás maxi vánoční ozdoby ze slámy. Jsme sice pyšní, že jsme mohli ozdobit jeden z 
jičínských vánočních stromů, který stojí na Valdštejnově náměstí, jenže nikdo netušil ,co nás čeká. Nejenže vyrobit obří 
ozdoby bylo velice náročné, ale ten super,, pořádek´´ ,co se přitom udělal!! Jedna ze žaček to ospravedlnila více než 
originálně: ,,Ježíšek se přece taky narodil v chlívě, no tak vo co de, ne?!´´ Tohle radši doma nezkoušejte, ne každá maminka má 
smysl pro humor. Největší zásluhu na výrobě slaměných ozdob má především žačka Jana Žáková 
a Adéla Koubová. 
     Mimo to je výtvarka otevřena i návštěvám dětí z mateřských i základních škol. Posledním návštěvníkem v letošním roce byla 
mateřská škola z Veliše. Poté, co si vyslechly a zazpívaly koledy v hudebním oboru na nejrůznější nástroje v podání našich 
učitelů, sešly dvě patra do přízemí, kde je království výtvarného oboru. Když se děti dozvěděly o možnosti vymodelovat si 
náhradní nos nebo ucho, usoudily, že navštěvovat výtvaru v ZUŠce je výhodná záležitost. Nejvíc je ale, jako všechny předešlé 
návštěvy, zaujala naše chodba do pyramidy. Všichni, kdo se chtějí podívat na to, jak se pracuje ve výtvarce, mohou přijít nebo zavolat (493 532 645) a domluvit si 
návštěvu.  
 Přejeme všem žákům a učitelům naší školy i Vašim rodinám klidné dny adventní a krásně vyzdobený a voňavý domov.A pokud  nejste výtvarníci, nechte na okna 
malovat mráz. Ten to stejně umí ze všech malířů nejlíp. 

Za výtvarný obor  I.Andersson 
Co nás v brzké době čeká? …… no přeci vánoční besídky…. Kdo, kdy, kde?..... 
Žáci paní učitelky /nebo pana učitele: datum: hodina: kde: 

Hučíkové 18.12 15,00 třída p.uč.Petiry (204) 
Včelákové a Svobodové 18.12. 15,00 třída p.uč.Včelákové (212) 
Botkové (pobočka Sobotka) 19.12. 15,00 základní škola Sobotka 
Matouškové (pobočka Sobotka) 19.12. 17,00 sál spořitelny, Sobotka 
Botkové 20.12. 15,30 třída hudební nauky (přízemí) 
Komárka a Komárkové 20.12. 14,30 Porotní sál 
Matuškové 20.12. 14,00 třída p.uč.Matuškové (č.211) 
Vrbové  20.12. 14,30 třída p.uč.Vrbové (225) 
Čejkové 21.12. 15,00 třída p.uč.Čejkové (č.223) 
Kopeckého a Stříbrné 21.12. 14,30 třída p.uč.Stříbrné (č.225) 
Svobody 21.12. 15,00 třída p.uč.Včelákové (č.212) 
Staré 21.12. 15,00 třída p.uč.Staré (č.224) 
Kdy budou vánoční besídky žáků p.učitelů Jozífkové, Kalvodové, Kulhavého, Luha, Petiry  a Tomáška se nám do vydání těchto ZUŠkovin 

nepodařilo zjistit.    
 
Také nezapomínáme na seniory. Jdeme jim zpříjemnit předvánoční čas naší hudbou a zpěvem do domova důchodců na 
Novém městě v Jičíně již ve čtvrtek 14.12. v 15,00 hodin. Určitě nebude chybět sboreček paní učitelky Včelákové a 

spousta malých muzikantů.  
 
A na co se můžete těšit v lednu 2007? 

 3.1. – tak to se zase začneme učit 
 tak někde kolem poloviny ledna budeme držet palce Martinu Bambuškovi, který se bude chystat na talentové zkoušky z klavíru na 

pardubickou konzervatoř (učí ho paní učitelka Chmelařová) 
 18.1. – pojedeme do Prahy na generální zkoušku České filharmonie. Kdo budete chtít slyšet  nejlepší orchestr v České republice na 

vlastní uši – i oči, tak se můžete hlásit u paní učitelky Svobodové (č.uč.212). A co že budou hrát? Od ruského skladatele 
M.P.Musorgského Griškův sen (hudba z opery Soročinský jarmark) a světově proslulé Obrázky z výstavy (ty pomohl pro velký 
orchestr zinstrumentovat M.Ravel) a od A.Borodina předehru, árii Igora a Polovecké tance. Sólistou je známý barytonista a 
uznávaný zpěvák  Roman Janál a dirigovat bude sám šéf ČF pan Zdeněk Mácal. Kdo nechcete přijít o mohutný zvuk velkého 
symfonického orchestru, vůbec neváhejte jet. Vyjedeme ráno v 7,30 od kina v Jičíně a vrátíme se kolem 16,00 opět ke kinu. Celý 
výlet bude stát 100,- (část úhrady na autobus je hrazen z prostředků SRPŠ). 

 23.1. , 14,00 – bude se konat školní kolo soutěže MŠMT v komorní hře 
 29.1.-1.2. proběhnou každoroční pololetní přehrávky všech žáků (tentokrát se zaměříme na hru přednesových skladeb) 
 2.2. – pátek budou jednodenní pololetní prázdniny 

NEZAPOMEŇTE: během měsíce ledna se bude vybírat školné (úplata) na 2.pololetí !! 



A protože nám už Vánoce opravdu „… klepou na vrata“,  jak se zpívá v jedné vánoční koledě, kterou má v repertoáru i naše 
Lidová muzika, jenž vede paní učitelka Svobodová, tak tady máte něco málo o tradicích: 
 
Tradice štědrovečení večeře  
     Důležitost štědrovečerní večeře se v lidovém prostředí vyjadřovala zejména pestrou skladbou pokrmů. I stůl, na který se slavnostní jídlo 
pokládalo, prošel rozsáhlou úpravou. Nejprve se pečlivě umyl a okouřil jalovcem a černobýlem. Z dobových pramenů je známo, že už ve 14. 
století se také prostíral ke sváteční večeři ubrus, ačkoliv to jinak nebylo vůbec běžné. Ke stolu si rodina sedala tradičně s první vyšlou 
hvězdou na nebi, kdy také končil církví předepsaný půst.  
     Vánoce mají svůj původ v předkřešťanské oslavě zimního slunovratu a kultu předků. Proto se večeře zahajovala i zakončovala 
modlitbou za mrtvé. Z této doby se dodnes zachoval i v ateistických rodinách zvyk vzpomenout během přípitku před jídlem na ty, "kteří už 
tu s námi být nemohou." V některých krajích kladli lidé pro duše mrtvých pod stůl chléb, do okna med a do všech rohů světnice házeli boby. 
Při samotné večeři mělo být na stole podle představ lidu devatero chodů. Výběr pokrmů byl ovlivněn charakterem krajiny. Jiná jídla si 
dopřávali zemědělci v nížinách, jiná pastevci v horách nebo rybníkáři z Třeboňska.  

     Štědrovečerní menu mělo kraj od kraje své zvláštnosti, ale řada prvků byla společná. Jako předkrm se 
podávaly oplatky s medem, česnekem nebo šípky. Potom se na stůl přinesla hustá, zasmažená polévka, nejčastěji s 
houbami. Místy, například na Chodsku, ji nahrazovala smetanová houbová omáčka. Další oblíbenou krmí z hub byl 
takzvaný staročeský černý kuba, který se připravuje ještě dnes. Dále si naši předkové pochutnali na prosné, 
krupičné či hrachové kaši, jež symbolizovala hojnost. Nezbytnou součástí slavnostní večeře bylo vařené a sušené 
ovoce. Ryby, bez kterých si většina lidí nedokáže štědrovečerní jídelníček představit, byly charakteristické 
zejména pro bohaté městské obyvatelstvo. Na vesnici začaly pronikat až počátkem 20. století.  

Obecně bylo také rozšířeno vánoční pečivo různého tvaru a názvu. Hospodyně pekly několik dnů před Vánocemi chléb, v bohatších 
domácnostech také žloutkem potřené pletené vánočky s rozinkami. Bývalo také zvykem péci z vody a mouky figurky domácích a 
hospodářských zvířat. Ty pak hospodář zavěsil nad chlév, stáj, kurník i psí boudu, aby zvířata v novém roce dobře prospívala. Tento obyčej 
přetrval do dnešní doby v podobě vykrajovaného pečiva různých tvarů, které známe všichni. Kosti z večeře se dávaly na jeden talíř a 
zakopávaly se v lněném ubrousku pod jabloň. Jako poslední chod se servírovalo pití, v pozdějších dobách bílá káva nebo čaj, ale také pivo, 
víno a hlt kořalky pro dobré zažívání.  
 
A abychom potěšily nejen ducha, ale i tělo, je tu jeden recept na vánočku od babičky:  
Potraviny:  
500g polohrubé mouky, 30g droždí, 100g pískového cukru, mléko, 150g másla, 1 vejce, 2 žloutky, sůl, vanilkový cukr, smetana, 
koření - muškátový oříšek, hřebíček, rozinky, mandle (kandované ovoce), tuk na vymazání plechu, žloutek a několik lžic mléka 
na potření těsta  
Postup:  
     Mouku prosijeme a dáme na teplé místo nahřát. Do hrnku rozdrobíme droždí, přidáme část cukru a malé množství vlahého 
mléka a mouky. Zamícháme a necháme náležitě vykynout. Do mouky vlijeme rozpuštěné máslo, přidáme vejce, žloutek, sůl a 
malé množství nastrouhaného koření, cukr a vanilkový cukr. Vlijeme 
vykynutý kvásek a dle potřeby vlažnou smetanu. Vše důkladně mícháme 
tak dlouho, dokud se na těstě netvoří "puchýře" a nelepí se na vařečku. 
    Nakonec vmícháme dle chuti drcené mandle, rozinky a pokrájené 
kandované ovoce. Nádobu s těstem zakryjeme a necháme dobře vykynout. 
Poté těsto rozdělíme na 9 dílů. Spodní část spleteme ze 4 dílů, střed ze 3 
dílů a vrchní část stočíme ze dvou. Vánočku potřeme směsí žloutku a 
mléka. Přizdobíme mandlemi a dáme na vymazaný plech, kde necháme 
vánočku ještě vykynout. Nakonec zvolna upečeme ve vyhřáté troubě do 
zlatohněda.  
 
A aby vám to pečení šlo dobře, můžete si k tomu zpívat třeba i tuhle 
koledu: Vzhůru, brat ři milí 
2. Zaplesaly hory / s andělskými sbory, / u Betléma jásá Gloria, / v jeslích dítko krásné, / jako slunce jasné, / matkou jeho Panna Maria.  
 
3. S andělskými davy / Pánu věčné slávy / zazpívejme všichni Gloria, / vítej, Jezu Kriste, / Synu Panny čisté, / vítej, spáso naše jediná! 
 
 
VŠICHNI ZAMĚSTNANCI ZUŠky VÁM PŘEJÍ ŠŤASTNÉ VÁNOCE!!! 


