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úspěšná vystoupení. Žákům, 
kteří opouštějí školu chci popřát 
hodně osobních úspěchů a aby 
vás hudba provázela celým 
dalším životem. Přála bych si, 
abyste si alespoň občas vzali 
nástroj do ruky a zahráli si. 

Hana Botková 

ODDĚLENÍ SMYČCOVÝCH 
NÁSTROJŮ 
 
     Ve školním roce  2008/09 
navštěvovalo oddělení smyčco-
vých nástrojů 32 dětí, z toho se 
23 žáků věnovalo hře na housle 
a 9 hře na violoncello. Vyučová-
ní měli na starosti tito učitelé : 

housle - Marie Stříbrná Dis., 
Ondřej Koláčný Dis., Miroslav 
Kopecký Dis 

violoncello - Miloslava Vrbová 
Dis. 

     Noví i stávající žáci mají 
samozřejmě možnost zapůjčení 
hudebního nástroje po celou 
dobu studia. Tento školní rok 
bylo rozšířeno nástrojové vyba-
vení houslové třídy tím, že byly  
zakoupeny velice kvalitní celé 
housle. Struny se dokupují podle 
potřeby. Notový materiál a 
hudební knihovna jsou stále 
doplňovány. 

     Ve školním roce průběžně 
probíhaly různé hudební akce a 
koncerty. Děti našeho oddělení 
se na nich účastnily nejen jako 
sólisté, ale i v různých hudebních 
seskupení. Cantus firmus ve 
složení Jan Klika - zpěv, Lenka 
Hermannová - flétna, Tereza 
Kracíková - příčná flétna, Anež-
ka Pokorná - violoncello,  který 
vede p. uč. Katarína Kalvodová, 
účinkoval m.j. ve Starých Hra-
dech na Vánočním koncertu. 
Žáci našeho oddělení také vy-
stupují  s Chrámovým sborem 
Sv. Jakuba v Jičíně. Od třetího 
ročníku dále navštěvují soubory 
– Komorní orchestr, Kanafaska, 
Netrafolka. Nově také vzniklo 

Neúprosně se blíží konec tohoto 
školního roku a s ním i ohlédnutí 
za ním, jaký byl. Byl úspěšný? 
Splnil všechna naše očekávání? 
Někomu zcela, někomu částečně 
a jinému se nedařilo. 

Pro celou naši školu musím při-
znat, byl letošní rok nadmíru 
úspěšný! Navíc v roce, kdy škola 
slaví 70. výročí svého založení. 
O všech úspěších v letošních 
soutěžích jsme psali v minulém 
čísle, proto se zaměřím na oce-
nění zaměstnanců, které uděluji 
vždy u příležitosti „Dne učitelů“. 

Pro tento rok byli za svou 
práci oceněni: 

paní Eva BUREŠOVÁ (za práci 
nad rámec svých pracovních 
povinností) 

p.uč.Eva ČERNOCHOVÁ (za 
vynikající pedagogickou práci a 
za choreografie v tanečním 
představení „I hvězdy tančí“ 

p.uč. Katarína KALVODOVÁ 
(za  práci koordinátora při 
psaní pilotní verze ŠVP ZUV a 
za vedení hudebného oboru) 

 p.uč. Petra MATOUŠKOVÁ (za 
přípravu a realizaci oslav 20. 
výročí zahájení výuky na po-
bočce v Sobotce) 

p.uč. Michal PETIRA (za velkou 
snahu při klavírních korepeticích 
v hudebním oboru). 

Také jednotlivá oddělení bi-
lancovala, tu jsou jejich pří-
spěvky: 

 KYTAROVÉ ODDĚLENÍ  

     V letošním školním roce vyu-
čovali ve hře na kytaru p. učite-
lé Botková Hana, která část 
vyučujícího úvazku učí i na po-
bočce v Sobotce, Mgr. Hučíková 
Ivana a MgA. Komárek Franti-
šek celkem 49 žáků. P. uč. Ko-
márek kromě klasické hry na 
kytaru vyučuje ještě hře na elek-
trickou kytaru. Pí. uč. Hučíková 
kromě výuky sólové hry vede 
KOR - Kytarový orchestr, ve 
kterém hrají žáci od třetího 
ročníku studia - výjimečně i dru-
hého (N. Nazaraga, J. Kleissne-
rová). Pí. uč. Botková vyučuje 
kromě sólové hry také příprav-
ný kytarový orchestr, ve kterém 
hrají žáci prvního a druhého 

ročníku, učí souhře a připravuje 
malé kytaristy na hru v KOR. V 
letošním školním roce ukončilo 
studium prvního cyklu studia 
sedm absolventů. Kytarový 
kvintet - Hrnčalíková, Mizerová, 
Kubínová, Svobodová od p. uč.  
Botkové a sólová hráčka M.. 
Herbrychová od p. uč. Komárka 
vystoupily 15.5. na absolvent-
ském koncertě. Kytarový orches-
tr pod vedením. p. uč. Hučíkové 
předvedl na Adventním koncer-
tě 14.12. své Christmas tango. 

28.-30. 4. odjeli žáci kytarové-
ho orchestru společně se žáky 
přípravného orchestru a čtyřmi 
žáky Kanafasky na pracovní 
soustředění pod vedením p. uč. 
Hučíkové, Botkové a Koláčného. 
Pobyt v penzionu Lesní zátiší v 
Mostku byl příjemný, ale hlavně 
velmi užitečný, protože se udě-
lalo hodně práce. Kytarový 
orchestr se připravoval na účast 
v soutěži Hradecké Guitarran-
do. Svůj repertoár si žáci pře-
hráli na Smyčcovém koncertě, 
který se konal 21.5.  Mladí 
kytaristé s pí. uč. Hučíkovou 
22.5. odjeli do Hradce Králové 
na Guitarrando. S radostí a 
chutí zahráli a získali zase nové 

zkušenosti. Kytaristé se ale zú-
častnili ještě jiných akcí (např. 
Aprílového koncertu, oslav školy, 
apod.). 

 Kromě hry v kytarových or-
chestrech dvě žačky hrají ve 
folklorní skupině „Netrafolka“. 

      Milí žáci. Za měsíc končí 
školní rok. Kromě hodin sólové 
hry jste absolvovali hodiny výu-
ky v souborech. Prožili jsme 
společné chvíle na soustředění v 
Lesním Zátiší. Získali jste nové 
zkušenosti na soutěži Gittarran-
do. Chtěla bych vám popřát 
krásné prázdniny, pěknou dovo-
lenou, načerpejte nové síly do 
příštího školního roku a na další 

BILANCOVÁNÍ 

Část Kytarového orchestru na 
koncertě 21.5.09 v Porotním sále, 
den před účastí na Hradeckém 
Guitarrandu. 

1.červen 2009 ZUŠ-kovinky, červen 2009 
klavírní a  smyčcové trio. V 
Porotním sále jičínského zámku 
se konaly koncerty žáků naší 
školy.  

     Naše oddělení pořádalo 
svůj koncert pod názvem 
„Smyčce a jejich hosté“ a v této 
nově vzniklé tradici bychom 
chtěli i nadále pokračovat 
v příštích letech. Při propagaci 
této akce nám pomáhaly děti 
výtvarného oddělení p. uč. Milo-
še Šolce. V hodinách vytvořily 
krásné plakáty.  

     Také jsme zkusili tzv. „Dílny“, 
společná třídní vystoupení, kde 
si muzikanti navzájem hodnotí 
svůj výkon. Bylo to přínosné jak 
pro děti, tak pro učitele. Příští 
rok do toho půjdeme znova. 

     6. června 2009 se na naší 
Základní umělecké škole J. B. 
Foerstera v Jičíně bude konat 
den otevřených dveří u příleži-
tosti 70. výročí jejího založení, 
kterého se zúčastní také smyčco-
vé oddělení, jenž návštěvníky ve 
svých třídách přivítá například 
smyčcovým a klavírním triem. 

     Navázaná spo lupráce 
s ostatními odděleními je velmi 
přínosná a doufáme, že i nadá-
le bude pokračovat.  

    Školní rok tedy pomalu končí, 
čekají nás ,,jenom“ postupové 
zkoušky, které určitě všichni 
zdárně zvládnete. Po nich násle-
dují už  jenom tři týdny  a pak 
HURÁÁÁ NA PRÁZDNINY!! Přeji 
Vám, aby byly plné sluníčka, 
koupání, nových přátelství a 
samozřejmě bez úrazů!  Budeme 
se na Vás opět moc těšit příští 
školní rok. 

Miloslava Vrbová 

PĚVECKÉ ODDĚLENÍ 

     Ahoj zpěváci, zpěvačky a 
všichni naši příznivci! Chceme 
vás pozvat na společné zpívání 
a koncertování, které se bude 
konat  17.a 18. června v 16:30 
v Porotním sále! 17.června se 
vám představí starší žáci sólo-
vého a sborového zpěvu, jejichž 
pěvecké umění doplní komorní 
seskupení „Netrafolka“ a 
„Popík“. 18. června si jistě ra-
dostně vyslechnete andělské 
hlásky našich mladších žáčků 
sólového a sborového zpěvu!  
Těšíme se na vás a předem 
děkujeme za vaši návštěvu! 

 Milan Krotký (violoncello) 

Tereza Kulhánková (housle) 
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Zveme vás také na zpívání na zámku 
Humprecht, kam jedeme s pěveckým 
sborem a pěveckým triem. Pokud bu-
dete mít chuť si zpestřit nedělní odpo-
ledne 14.června 2009, tak vás rádi 
uvidíme! 

Poděkování všem, kteří se ve školním 
roce podíleli na úspěších pěveckého 
oddělení, na koncertech, veřejných 
vystoupeních, ale i na přípravě  žáků 
zpěváků na hodinách sólového, komor-
ního a sborového zpěvu! Přejeme všem 
příjemné, veselé, nezapomenutelné a 
odpočinkové prázdniny!  

Jana Včeláková a  

Zdena Svobodová 

Omluva! 

Dobrovolně se přiznávám, že v minu-
lých Zuškovinkách jsem zapomněla na 
své dvě absolventky - Kateřinu Tobi-
ášovou a Petru Šilhánovou. S oběma se 
mi velmi dobře pracovalo! Jsou to 
pilné a svědomité žákyně. Oběma přeji 
štěstí a spoustu krásné muziky! 

Zdena Svobodová 

TANEČNÍ OBOR 

    Školní rok začal soustředěním taneč-
ního oboru na Nebákově v termínu 5. – 
7.9.2009. Žáci se zde intenzivně při-
pravovali na vystoupení tanečního obo-
ru v rámci festivalu Jičín – Město po-
hádky (JMP). Děti z různých ročníků 
viděly práci ostatních, podělily se s nimi 
o radost z tance a sdělily si prázdnino-
vé zážitky. K prohloubení vztahů 
v kolektivu žáků tanečního oboru při-
spěly různé hry a soutěže, z nichž větši-
nu si připravily děti samy. 

Ve dnech 10.-12.9.2008 taneční obor 
připravil společně s žáky hudebního 
oboru tvořivé dílny na nádvoří zámku 
v rámci festivalu JMP. Zároveň žáci 
tanečního oboru v rámci JMP účinkovali 
na hlavním podiu na Valdštejnově ná-
městí, tentokrát s choreografiemi scé-
nického tance. Vystoupení, které se 
uskutečnilo 14.9., se účastnili žáci od 3. 
ročníku až po dospělé tanečnice. 

Jak je vidět, školní rok začal velice 
hekticky. Všichni ale velký nápor zvládli 
perfektně, s nadšením a dobrou nála-

Aneta Klapková, Ivana Tůmová, 

Daniela Jirsová 

dou. Nelze pominout skvělou kázeň a pozornost 
všech žáků, od nejmladších, až po ty dospělé. 

Pravidelná výuka tanečního oboru se plně roz-
běhla v týdnu od 15.9., ale konečná podoba 
rozvrhu hodin se ještě dotvářela. Vytvoření rozvr-
hu, který bude vyhovoval všem žákům (jejichž 
počet vzrostl na celou stovku) je totiž dost nároč-
ný úkol a úpravy probíhaly ještě po další 2 týd-
ny. 

 

 

     Během následujících týdnů probíhala na ta-
nečním oboru intenzivní příprava galapředstavení 
s názvem „Už i hvězdy tančily, aneb protančená 
historie“. Příprava choreografií se neobešla bez 
nácviků během několika víkendů, tedy nad rámec 
pravidelné výuky. 

22.10.2008 v Masarykově divadle proběhly 
prostorové zkoušky pro toto představení a 23.10. 
se konala dvě představení pro základní školy; od 
18:00 proběhlo také slavnostní představení pro 
veřejnost. Dohromady jsme tančili pro více než 
tisíc žáků a několik set diváků. Zážitek z tanečních 
vystoupení byl umocněn projekcí krátkých audio-
vizuálních klipů přibližujících témata jednotlivých 
čísel (která vždy symbolizovala jedno období 
vývoje lidstva od pravěku po současnost). 

 

25.11.2008 jsme pro velký úspěch uvedli ještě 
reprízu „Protančené historie“, tentokrát pouze pro 
žáky základních a středních škol z Jičína a okolí. 

3.2.2009 proběhlo v Jičíně okresní kolo 
(organizovaného naší školou společně pro okresy 
Jičín a Trutnov) národní soutěžní přehlídky taneč-
ních oborů základních uměleckých škol. Soutěže 
jsme se zúčastnili s deseti choreografiemi ve všech 

           Foto z vystoupení „I hvězdy tančí“ 

Z vy-

stoupení  

těch  

nejmen-

ších 

kategoriích. Do krajského kola (které se konalo 
20.3. v Jaroměři) postoupily 2 choreografie v 5. 
kategorii – „Podvečer v kavárně“ a „Jízda 
MHD“. V této soutěži jsme získali cenu poroty za 
choreografii „Podvečer v kavárně“. 

6.2. jsme předvedli choreografii „Pomáda“ na 
Městském plese v Jičíně. 

O víkendu 24.-26.4.2009 proběhlo další sou-
středění na Nebákově. Cílem soustředění tento-
krát bylo pokračování intenzivní práce na roz-
pracovaných choreografiích pro nadcházející 
soutěž „Destiny’s jam“. Vše jsme stihli a perfekt-
ně jsme se na ni připravili. Zvládli jsme se i po-
bavit při opékání špekáčků a různých soutěžích. 
Přálo nám i počasí, a tak si menší děti za do-
provodu paní učitelky Věry Čejkové mohly vy-
chutnat procházky lesem a za „aktivního dozo-
ru“ pana učitele Pavla Krčmárika míčové hry. 
Celý víkend byl naplněn tak úžasnou atmosfé-
rou, že se některým dětem ani nechtělo domů. 

2.5.2009 se v Masarykově divadle v Jičíně 
konala taneční soutěž „Destiny’s Jam“, které 
jsme se zúčastnili s choreografiemi „Ať žijí du-
chové“, „Cestou k sobě“, „V pavučině“ a „A proč 
ne?“. Se všemi choreografiemi jsme sklidili velký 
úspěch a 1. místa ve svých kategoriích získalo 
„Cestou k sobě“ a „A proč ne?“; „V pavučině“ a 
„Ať žijí duchové“ se umístily na 3. příčkách. 

7.5. jsme se účastnili slavnostního programu na 
počest oficiální delegace z Bruselu. 

9.5. nejstarší tanečnice předvedly své umění na 
závěrečné hodině Kurzu tance pro manželské 
páry a přátelské dvojice v Jičíně. 

21.5. nejmladší tanečnice (přípravná taneční 
výchova 2 a 1. ročník) v porotním sále Jičínského 
zámku zatančily své choreografie „Šla Nanynka 
do zelí“ a „Houpavá písnička“ na koncertě 
smyčcového oddělení naší základní umělecké 
školy. 

6.6. se v rámci oslav 70. výročí založení naší 
školy koná „Den otevřených dveří“ a i naše 
tanečnice se jej aktivně zúčastní. 

Z uvedeného shrnutí našich aktivit vyplývá, že 
jsme v letošním školním roce opět nezaháleli a 
naší školu při mnoha příležitostech úspěšně re-
prezentovali. 

Strávili jsme společně mnoho krásných protanče-
ných hodin, jejichž výsledkem byla kromě litrů 
potu také řada povedených vystoupení a neo-
pakovatelných zážitků. 

Velký dík patří ředitelce základní umělecké 
školy Bc.Jaroslavě Komárkové, která velkým 
dílem přispěla ke skvělé atmosféře plné pohody 
a klidu. 

Eva Černochová 

POBOČKA V SOBOTCE 

V tomto školním roce v Sobotce vyučovali peda-
gogové:  
Hana Botková  (6 hodin, kytara), 
Mgr. Zdeňka Badová( 7hodin, hudební nauka, 
sólový zpěv a sboreček Notička),  
MgA. Ondřej Matějka (6hodin, zobcová flétna),  
Petra Matoušková (29 hodin, klavír a EKN). 
      Celkem naši pobočku  navštěvovalo na šest 
desítek dětí, tím však nebyl uspokojen zájem 
rodičů, který o naši výuku je.  
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    Jako již několikátý školní rok, i letos  máme  zázemí 
v budově ZŠ.  Letos jsme však kromě menšího kabinetu  
dostali plně k dispozici ještě jednu kmenovou třídu. ZŠ 
nám umožnila připojení k internetu a kabinet jsme vybavili 
novým nábytkem. Myslím, že  zázemí máme v rámci mož-
ností dobré. 
Letošní školní rok byl dvacátým rokem, kdy pobočka 
v Sobotce existuje. V rámci tohoto výročí jsme připravili 
několik koncertů.  Prvním z nich byl koncert kolegy klavíris-
ty Pavla Krčmárika, dále Rodinný koncert, na kterém 
účinkovali  naši žáci společně se svými příbuznými, slav-
nostní koncert k 20. Výročí založení pobočky. O pobočce 
a jejím výročí byla natočena televizní  a rozhlasová re-

portáž. Tu televizní je 
možné shlédnout na 
www.nasetelevize.cz, 
rozhlasová byla odvysí-
lána ČR Hradec Králové 
24.4.2009. Z finančních 
důvodů se nám nepoda-
řilo realizovat koncert 
Jaroslava Uhlíře. Vedle 
těchto stěžejních akcí  
jsme zajišťovali hudební 
vystoupení při vítání 
občánků v Sobotce a 
Libošovicích, při Jivín-
ském Štefanovi . Naší 
poslední akcí je již tra-
diční koncert ke dni 
hudby 21.6. na zámku 
Humprecht.  V tomto 
školním roce se dvě 

žákyně zúčastnili soutěže Jičínský mulťák, jedna žákyně 
pěvecké soutěžě Velišský slavíček, kde získala třetí místo 
a jedna žákyně školního kola soutěže MŠMT ve hře na 
flétnu. Letošními absolventkami jsou: Adriana Kolková, 
I.stupeň, hra na EKN, Eliška Frydrychová II. stupeň, hra na 
klavír. Eliška je zároveň přijata ke studiu hudební výchovy 
na pedagogické fakultě v Hradci Králové.  
Nejvíc si cením toho, že nám podařilo začít s pěveckým 
sborečkem a že po několika letech byla obnovena výuka 
hry na zobcovou flétnu. 

Petra Matoušková 

 

Vyhodnocení dotazníku, určeného bývalým absolven-
tům hudebního oboru ZUŠ  (v minulosti LŠU) 

Z celkového počtu 58 vyhodnocených dotazníků mělo 
vyplněné údaje o studovaném nástroji 19 dotazníků. 
Z výsledků vyplývá, že z respondentů bylo 6 multiinstru-
mentalistů. Další uvedené nástroje: klavír 9, keyboard 1, 
housle 4, zobcové flétny 6, klarinet 3, příčná flétna 3, 
kytara 1, akordeon 2, bicí 1. (bylo možno zatrhnout více 
odpovědí) 

Průzkum probíhal v měsících březen-duben 2009 

1.Kdo Vás přihlásil ke studiu? 

 a, rodiče   50 
 b, prarodiče  3 
 c, já sám/a  9  

 d, kamarád/kamarádka 1  

2.Co bylo pro Vás v průběhu studia motivací k domácí 
přípravě? 

 a, pochvala rodičů  18 

 b, zdokonalování se ve hře 31 

 c, špatná známka  3 
 d, pochvala učitele  27 

 e, dobrá známka  5 

Výroční zpráva o hospodářském výsledku roku 2008 
 
V roce 2008 měla ZUŠ tyto příjmy: 

výběr školného 1.392.960,- Kč 

dotace na provoz školy 370.000,- Kč 

dotace na platy a odvody 9.390.600,- Kč 

ostatní příjmy- úroky BU 21.221,- Kč 

dotace na soutěže ZUŠ 17.500,- Kč 

Příjmy celkem:  11.192.281,- Kč 

Tyto finanční prostředky byly čerpány: 

Platy                 6.788.000,- Kč 

OON             20.000,- Kč 

nenárokové složky mezd                                                    46.715,- Kč 

zákonné odvody    2.399.151,- Kč 

FKSP          136.734,- Kč 

soutěže ZUŠ        17.500,- Kč 

učební  pomůcky      78.000,- Kč 

hudební nástroje, inventář          474.856,- Kč 

spotřeba energií            402.146,- Kč 

opravy a udržování budovy           233.970,-Kč 

nájemné                    369.380,- Kč 

úklidové a kancelářské potřeby              44.837,- Kč 

služby, spoje a telekomunikace              94.380,- Kč 

DVPP, školení, semináře            67.909,- Kč 

ostatní provozní náklady         17.985,89 Kč 

Výdaje celkem:                                       11.191.563,89 Kč 

Vzniklý hospodářský výsledek  717,11 Kč : 

do rezervního fondu bylo převedeno  617,11 Kč a do fondu odměn 100,00 Kč 

V Jičíně dne 28.5.2009                                              Eva Poláková, ekonomka 

Eliška Frydrychová 

 f, příklad jiného hudebníka, který mne inspiroval  
 10 

 g, veřejná vystoupení  6 

 h, komorní hra (4-ruční hra, duo, trio, kvartet, soubor a pod.)  8 

 i, soutěže  1 

3.Vyhovoval Vám styl skladeb, které jste v průběhu studia studoval/a? 

 a, ano  25 

 b, ne  5 

 c, částečně 31 

4.Splnilo studium na umělecké škole Vaše očekávání? 

 a, ano  34 

 b, ne  1  

 c, částečně 18  

5,Změnil se podle Vašeho názoru způsob výuky na uměleckých školách od 
doby Vašeho studia k lepšímu? (můžete specifikovat v odpovědi za d,) 

 a, ano  46  

 b, ne  0  

 c, částečně 6 

6.Využíváte interpretačních dovedností, získaných při studiu na umělecké 
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 c, částečně   15   
 d, umím zahrát pouze to, co jsem nastudoval/a po čas studia 5  
 
7.Uvítal/a bych, kdyby byli žáci více repertoárově zaměřeni na: 
 a, klasickou hudbu     7 
 b, moderní hudbu s využitím akordových značek  18  
 c, schopnost vlastní improvizace   27 

d, jazz      5 

Soutěžní přehlídka “JIČÍNSKÝ MULŤÁK“ 

Biograf Český ráj v Jičíně hostil v pondělí 25.5.2009 mladé multiinstrumentalisty z 
Hradce Králové, Hostinného, Dvora Králové, Sobotky a domácí Jičíňáky. Akce 
byla ze 63% finančně podpořena prostředky z grantu Královehradeckého kraje, 
o zbylých 37% se podělili K-klub Jičín a ZUŠ Jičín. 

Z celkového počtu 21 přihlášených se dva omluvili, tudíž 19 hudbou posedlých 
soutěžících měla za úkol "rozsoudit" porota ve složení : předseda - Mgr.Ivana 
Hučíková, učitelka hry na kytaru, příčnou flétnu a zobcovou flétnu, ZUŠ Jičín; Lenka 
Vacková - lektorka K-klubu; Marie Faruzelová – vedoucí odboru kultury MěÚ 
Jičín, organizátorka kulturních akcí; Zdeňka Svobodová - učitelka sólového a ko-
morního zpěvu, ZUŠ Jičín; Mgr. Richard Koníř - místostarosta Jičína, v minulosti 
učitel HV na ZŠ. 

Publikum, složené z IX.tříd a IV.třídy 3.ZŠ Poděbradova Jičín spolu se svými třídní-
mi učitelkami skvěle podpořili všechny účinkující a hlasováním určili vítěze ceny 
publika. Stal se jím Jan Klika (zpěv a keyboard)a získal tak metronom, který do 
soutěže věnovala firma RONDO Dvůr Králové – prodejce hudebnin a hudebních 
nástrojů. 

Celým dopolednem provázeli slovem originální „deváťáci z trojky“ Eliška Másni-
cová a Petr Malach a v pauze se svým uměním v Beat Box-u představil „čtvrťák“ 
Vojtěch Toráč. Nutno říct, že všechny přítomné doslova okouzlil! 

Výsledky soutěže: 

III.místo + poukázku na nákup ve firmě RONDO v hodnotě 4 000 Kč získala 
Simona Tlustá – zpěv, klavír – ZUŠ Jičín 

II.místo + poukázku na nákup ve firmě RONDO v hodnotě 6 000 Kč získal  

Ladislav Novotný – zpěv, klavír, kytara – ZUŠ Na Střezině, Hradec Králové 

I.místo + poukázku na nákup ve firmě RONDO v hodnotě 10 000 Kč získala 
Darina Stránská – zobcová flétna, klavír, klarinet, zpěv – ZUŠ Jičín 

Všem účinkujícím děkujeme, těšíme se na další setkání za 2 roky a vítězům GRATU-
LUJEME!!! 

Vítěze i další účinkující, kteří se umístili do 10.místa (včetně), uvidíte a uslyšíte 
v září na akci ZUŠ a K-klubu v rámci festivalu JMP. 

Velké poděkování patří všem, kteří se na organizaci této akce podíleli a potvrdili 
tak, že jsou pedagogy nejen vzděláním, ale hlavně srdcem…! 

Zvláštní poděkování náleží také KZMJ za zapůjčení prostor a vedoucímu Biografu 
Český ráj panu Michalu Miškovskému za vstřícnost, ochotu a skvělou spolupráci 
!!!Za organizátory 

Katarína Kalvodová a Lenka Vacková, ZUŠ Jičín a K- klub Jičín 

 

 
VÝTVARNÝ OBOR 
      Poslední Zuškovinky tohoto školního roku bych rád 
využil k poděkování, a to nejprve svým studentům a žá-
kům. Vděčím jim nejen za pravidelné dávky stresu, ale 
také za spolupráci a to, jak mě jako nového učitele přijali. 
Začátky byly těžké a plné přehmatů a nedorozumění. I 
přesto však ve mně tento rok zanechal pozitivní stopy a 
doufám, že v případě dětí tomu není jinak… 

Dále chci poděkovat všem kolegům a nadřízeným, kteří 
byli tolerantní k mým nepříliš častým návštěvám sborovny, 
zapříčiněným skutečností, že jsem až příliš často nevěděl, 
kam dřív skočit. Tato sborovna se navíc nachází z mého 
„přízemního“ pohledu v téměř kosmických výškách a jaké-
koli případné odskočení (či chcete-li vyskočení) o několik 
pater výš byl úkol nad všechny mé síly. Zní to možná tro-
chu jako výmluva, proto zde místopřísežně prohlašuji, že 
sám se sebou hodlám něco udělat. 

V neposlední řadě děkuji za tolerantnost (a to i jmény 
svých žáků) také paní uklízečce Evě Burešové, která vždy 
a všude udržovala brilantní pořádek, zatímco my jsme 
veškeré výsledky jejích snah „hanili“ a „plenili“. DĚKUJI!! 

Mgr.Miloš Šolc 

Třída p.uč. Hany Botkové 
Lenka Jenčková - Sobotka za pečlivou práci a domácí 
přípravu na vyuč. hodiny  
Aneta Mizerová - za dobrou práci po celé sedmileté 
studium a za práci v KOR  
Veronika a Tomáš Myslivcovi - za dobrou práci při pří-
pravě a ve vyučovací hodině.  
 
Třída p.uč. Věry Čejkové 
Štučková Petra - za vzorné domácí cvičení na zobc. flétnu 
Kadlubec Petr-za vzornou a poctivou přípravu na klavír 
Fišerová Anna -za radost z hraní na klavír 
Koubová Adéla- pochvala za houževnatost a píli při 
cvičení na klavír a za skladbu Piráti 
Kubíčková Aneta- pochvala za pevnou vůli při cvičení na 
klavír a za skladbu W.A.Mozarta Chléb s máslem 
Velká pochvala pro celý dětský pěvecký sboreček 
„Zámecké myšky“ - za radost ze zpívání 
 
Třída p.uč. Evy Černochové 
1. ročník:  
Aneta Smolíková - za velkou snahu a zvládnutí všech 
pohybových vazeb v hodinách taneční průpravy a hezkou 
improvizaci 
Barbora Mikešová - za vynikající taneční paměť, muzikál-
nost a tanečnost 
Sylvie Knapová - za rychlé zařazení do kolektivu a 
zvládnutí prvních tanečních kroků 
2. ročník: 
Kateřina Rychlá - za vynikající reprezentaci tanečního 
oboru v okresním kole soutěže tanečního oboru 
Johana Koubová - za poctivou docházku do tanečních 
hodin a zvládnutí své první choreografie, "Mravenečci" 
3. ročník: 
Klára Dubinová - za perfektní zvládnutí prvků klasického 
tance a pěknou improvizaci 
Tezera Kováčová - za svědomitou a poctivou práci v 
tanečních hodinách 
4. ročník: 
Anna Čimová - za vynikající zvládnutí choreografie 
"Klauni" a všech prvků v hodinách klasického tance 
Eliška Lingrová - za výborné zvládnutí všech záludností 

Vítězka letošního ročníku, Darina Stránská 

I v tomto roce uděluje ředitelka školy na 

návrh třídních učitelů „OCENĚNÍ“ žákům 

za jejich práci: 
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klasického a lidového tance 
5. ročník: 
Marie Červová - za výborné provedení 
pohybových vazeb v hodinách moderního 
tance 
Erika Žďárská - za komediální talent a 
zvládnutí choreografie "Ať žijí duchové" 
6. ročník: 
Iveta Karešová - za velkou snahu a zvýše-
ní rozsahu pohybu dolních končetin 
Anna Smolíková - za vynikající výsledky v 
hodinách klasického a moderního tance 
Barbora Otáhalová - za cílevědomou 
práci během hodin klasického tance a při-
rozený taneční projev v ostatních tanečních 
disciplínách 
 
Třída p.uč. Jiřího Havelky 
 
Třída p.uč. Ivany Hučíkové 
Karolína Mochanová za mimořádnou vůli,  
pracovitost a pozitivní přístup ke flétně 

Zdeněk Link - za ochotu a práci 
v kytarovém orchestru 

Michaela Špínová za práci  a přípravu na 
flétnovou soutěž 

Třída p.uč. Moniky Chmelařové 
Tereza Kindermannová -za svědomitou 
domácí přípravu a  práci na hodinách 
Jakub Kindermann- za svědomitou pří-
pravu a práci na hodinách 
Kristýna Janouchová - za svědomitou 
přípravu a práci na hodinách 
 
Třída p.uč. Kataríny Kalvodové 
Adam a Ivan Rychterovi - za vystoupení 
na „Rodinném koncertě“ a za celoroční 
poctivou přípravu ke studiu  
 
Třída p.uč. Ondřeje Koláčného 
 
Třída p.uč. Františka Komárka 
Josef Kracík  - za hru na bicí ve skupině 
Popík a za přípravu a dobré umístění v 
soutěži 
Aleš Valnoha - za hru na saxofon v Popí-
ku, Netrafolce v klarinetovém triu a za 
vynikající reprezentaci školy 
Darina Stránská - za pečlivou domácí 
přípravu, za reprezentaci školy a hraní v 
Komorním orchestru 
Zuzana Brunnerová - za hru v kapele 
Popík, za výbornou reprezentaci školy 
 
Třída p.uč. Jaroslavy Komárkové 
Klára Plíšková - za výbornou domácí 
přípravu, vynikající reprezentaci školy a 
hru jak ve školních tak mimoškolních soubo-
rech a orchestrech  
 
Třída p.uč. Miroslava Kopeckého 
 
Třída p.uč. Jany Kracík 
 
Třída p.uč. Pavla Krčmárika 
Iva Podzimková - za vzornou domácí 
přípravu  
Rudolf Tóth - za profesionální reprezenta-
ci oddělení EKN 
 
Třída p.uč. Ondřeje Matějky 
Vojtěch Stříbrný - za příkladnou reprezen-
taci školy 
Jan Karásek - za výborné výsledky v 

soutěži a práci v přípravě na talentové zkoušky 
na konzervatoř 
Apolena Herbrychová a Sabina Hollmanová - 
za výbornou domácí přípravu a dobré umístění v 
soutěži 
Jan Kaván - za nastudování partu v Rybově mši 
Radek Babák - za výborné výsledky a za praco-
vitost  
 
Třída p.uč. Petry Matouškové 
Adriana Kolková - za příkladnou aktivitu 
Nicola Marešová- za to, že nevzdala výuku a 
připravila odpovídající repertoár ke zkouškám 
Eliška Frydrychová - za absolutní spolehnutí a 
reprezentaci pobočky v Sobotce 
Marek Ječný - za svědomitou domácí přípravu 
 
Třída p.uč. Vladimíry Matuškové 
Viola Zikmundová - 2.ročník - za snahu a píli  
 
Třída p.uč. Michala Petiry 
Radce Kůtkové za vzornou přípravu absolvent-
ské skladby a její provedení na absolventském 
koncertě. 
Kateřině Tobiášové za úspěšné zvládnutí dvou 
vystoupení na absolventském koncertě. 
Miroslavu Holmanovi za vzornou přípravu a 
velký pokrok ve hře na klavír v prvním ročníku. 
 
Třída p.uč. Marie Stříbrné 
 
Třída p.uč. Zdenky Svobodové 
 
Třída p.uč. Miloše Šolce 
1.-3. roč. II. stupně 
Eva Bui Thi Phuong – za obrovskou invenci, 
snaživost a velice překvapivé, originální výsledky 
Eliška Frydrychová a Eva Rusová – za to, že 
vydržely až do konce, bez ohledu na blížící se 
maturitu, na středoškolské povinnosti 
Veronika Rodrová – za ochotu se učit a vytrvat i 
u tak náročných zadání, jakými jsou architektonic-
ká nebo perspektivní kresba 
7. roč.  
Romana Buchnarová – za zájem, který věnova-
la hlavně grafice; za nápaditost a odvahu expe-
rimentovat 
Zuzana Drbohlavová – za neobyčejnou pracovi-
tost, vstřícný přístup ke studované látce a mimo-
řádně kvalitní výsledky 
Lucie Kmínková – za snahu, obětavost a vytrva-
lost při tvorbě absolventské práce 
Ondřej Plachý – za upřímný zájem, který o vý-
tvarné umění projevuje; za pracovitost, vytrvalost, 
snaživost a výborné výsledky 
6. roč. 
Olga Soukupová – za snahu a pečlivost, které se 
odrážejí v každé její výtvarné práci; za ochotu 
spolupracovat a dotahovat zadané úkoly do 
konce 
Anna Štolcová – za zájem o výtvarné umění a 
ochotu věnovat se i tvorbě studijního charakteru 
5. roč. 
Daniela Dubská – za ochotu se učit, za pečlivost 
a pracovitost 
Veronika Vinšová – za snahu, vstřícné chování a 
vystupování 
Radka Zajícová – za pracovitost, vytrvalé od-
hodlání být stále lepší a za čím dál kvalitnější 
práce 
4. roč. 
Pavlína Matějková – za snahu, vstřícný přístup 
k výtvarným zadáním a ochotu v jejich rámci 
experimentovat 
Marie Sajdlová – za zájem o výtvarnou tvorbu; 
za pečlivost a důslednost, se kterou k ní přistupuje 
Kateřina Žitná – za velikou snahu a chuť rozvíjet 
své výtvarné cítění 
3. roč. 

Eliška Jebavá – za snahu, zájem, který o 
obor má, a za výjimečně pravidelnou do-
cházku (nevynechala jedinou vyučovací 
hodinu) 
Aneta Miškovičová – za pracovitost, snahu 
a pečlivost 
Veronika Vaňková – za ochotný přístup 
k výuce, pracovitost a chuť tvořit 
2. roč. 
Lukáš Břeň – za zájem o výtvarný obor; za 
snahu a vstřícnost 
Simona Řadová – za vzorné chování a 
vystupování, pracovitost, pečlivost a nápa-
ditost 
Vlasta Víchová – za to jak elegantně byla 
schopná nastoupit do rozjetého vlaku 
(začala docházet až ve 2. pololetí škol. 
roku), za snahu a ochotu se učit 
Vendula Vojtková – za obrovský zájem, 
snahu, nápaditost a překvapivě dobré vý-
sledky 
1. roč. 
Dominika Heppnerová – za zájem, snahu, 
nápaditost a originalitu 
Zuzana Kleinová – za vytrvalé odhodlání 
a chuť tvořit 
Kateřina Vaníčková – za snahu, pracovitost 
a vzorné chování 
Lucie Zachovalová – za pracovitost a 
ochotu se učit a být nápomocen 
Přípravná výtvarná výchova 2 
Lenka Pelantová – za pracovitost, zájem o 
kreslení, a čím dál lepší kreslířské výkony 
Lenka Tanečková – za snahu, tvůrčí odvahu 
a originalitu 
Denisa Zachovalová – za pracovitost a 
ochotu učit se novým výtvarným technikám 
Přípravná výtvarná výchova 1 
Vanessa Machatá – za zájem o výtvarný 
obor, pracovitost, chuť tvořit a učit se 
Růžena Petříková – za tvůrčí odvahu, snahu 
a ohromný výtvarnický skok dopředu 
Tereza Tylová – za velikou snahu a schop-
nost plnit i náročnější výtvarné úkoly 
 
Třída p.uč. Daniely Štolfové 
Jindráková Ludmila - za velký pokrok v 
hudební oblasti během studia 1.stupně ZUŠ 
Koudelka Roman - za cílevědomou a pečli-
vou přípravu během celého studia na ZUŠ 
Kolářová Tereza - za snahu a pečlivou 
přípravu na hodiny klavíru 
 
Třída p.uč. Jany Včelákové 
Lenka Nosková - za vzornou a příkladnou  
domácí přípravu, za pečlivost, nadšení a 
stále pozitivní přístup při práci na hodinách, 
ale i v komorním seskupení. Za prezentaci 
sólového zpěvu na soutěžích a školních ak-
cích. 

Stříbrný Vojtěch  Za příkladný  pokrok při 
celoročním studiu sólového zpěvu, za pozi-
tivní  a  důsledný přístup při práci na hodi-
nách, ale i v komorním seskupení. Za pre-
zentaci sólového zpěvu na soutěžích a škol-
ních akcích. 

Jan Klika. Za příkladný  pokrok při celoroč-
ním studiu sólového zpěvu, za pozitivní  a  
důsledný přístup při práci na hodinách, ale i 
v komorním seskupení.  Za prezentaci sólo-
vého zpěvu na soutěži a školních akcích. 

Kleistnerová Jessica, Myslivcová Veroni-
ka, Prajzlerová Iveta, Jakub Kindermann  
- za vzornou a příkladnou  domácí přípravu, 
za pečlivost, nadšení a stále pozitivní pří-
stup při práci na hodinách sborového zpěvu.  
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Hráčům z kapely Popík za nadšení, stále pozitivní a zodpo-
vědný přístup  k práci na hodinách souborové hry, za pocti-
vou docházku a respektování ostatních spoluhráčů. 

Michal Sýkora, Vít Plaňanský, Kubín Lukáš - za příkladný  
pokrok při celoročním studiu, za pozitivní, důsledný a zodpo-
vědný přístup při práci na hodinách sborového zpěvu. 
 

Třída p.uč. Miloslavy Vrbové 

Anje Geissbergerové za svědomitou přípravu na hodinu hry 
na violoncello. 
Filipu Lambertovi za velkou trpělivost při hře na violoncello. 
Sáře Vohánkové za její snahu a píli při domácí přípravě a 
na hodinách violoncella  

 
 

1.-4.6. POSTUPOVÉ ZKOUŠKY (rozpis najdete mj. i na 
našich webových stránkách www.zusjicin.cz) 
3.-4.6. ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ DO ZUŠ JIČÍN DO OBO-
RŮ (15:00 - 17:00) 

• Hudebního (v č. 211) 

• Tanečního (v č. 207) 

• Výtvarného (v přízemí) 

• Dramatického (v č. 207) 
3.-4.6. ZÁPIS DO POBOČKY V SOBOTCE (15:00-17:00) 

• na zobcovou flétnu, trubku, pozoun, kytaru, klavír, 
sborový zpěv) 

6.6. OSLAVY  ŠKOLY  K  70. VÝROČÍ 

• 8:30-12:00 bude celá škola otevřena veřejnosti   a 
ve všech prostorách budou vyhrávat žáci hudebního 
oddělení 

• 14:00 v Porotním sále vystoupí bývalí žáci naší 
školy - dnešní studenti konzervatoří a vysokých škol 
(Pavel Krčmárik, Zuzana Pelcová, Martin Bambušek, 
Markéta Mašková,  Ludmila Šulcová, Michaela Linko-
vá, Ladislav Oborník, Martin Hartman, Nikola Holco-
vá) 

• 16:30 společné posezení - chodba školy ve II.patře 
10.6. Výlet žáků z pobočky v Sobotce „Po stopách 
 Bedřicha Smetany“ 
11.6. KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU  
 a jejich hostů ze ZUŠ Tábor.  Porotní sál, 16:30 
16.6. „KONCERT V ARKÁDÁCH“ - koncert žáků de-
 chového oddělení , 16:30 na arkádovém nádvoří 
 jičínského zámku (v případě deště v Porotním sále) 
17.-18.6. KONCERT PĚVECKÉHO ODDĚLENÍ v Porotním 
 sále, 16:30 
19.6. přehrávka žáků p.uč.Matouškové a Botkové v 
 Sobotce 
21.6. koncert žáků z pobočky v Sobotce na Humprechtě 
 ke Dni hudby 
22.6. závěrečná přehrávka žáků p.uč.Matouškové a 
 Matějky v Sobotce 
25.6. KONCERT UČITELŮ , kostel sv. Ignáce, 18:00 

♦ 9.6.1959    Miloslava Vrbová 
♦ 15.6.1965   Mgr.Hučíková Ivana 
♦ 17.6.1977   Petira Michal 
 
 
Milí žáci, milí rodičové, milí přátelé naší školy, 
dovolujeme si pozvat Vás na koncert učitelů a žáků ZUŠ 
Jičín, který se koná na sklonku školního roku ve čtvrtek 
25.6.2009 v 18,00 hod. v kostele sv.Ignáce.           
       Každoroční hraní učitelů je již tradicí a letos jsme se 
rozhodli zpestřit program zapojením našich studentů jak 
ve hře sólové tak i ve hře komorní. 

Guitarreando 
Na jedné lednové zkoušce KORu 
(kytarového orchestru ZUŠ Jičín) jsem 
se mezi řečí zeptala žáků, zda by 
chtěli jet na soutěž. Vesele pravili, že 
ano, proč ne, já jsem se radovala, že 
máme takové pozitivní veselé aktivní 
chytré šikovné žactvo. V ten okamžik 
jsme totiž nevěděli, jaká příprava nás 
čeká a jak málo času máme...Poslat 
přihlášku, zaplatit za každého ze 
SRPŠ 350,- (9 účinkujících-limit soutě-
že) a vybrat skladby nebyl problém. 
Děsu jsme propadli, když jsme viděli 
party a začali nácvik soutěžního re-
pertoáru. Pak na dvoudenní soustře-
dění...pro onemocnění jednoho 
z devíti vybraných se změnil věkový 
průměr a my se ocitli  ve vyšší kate-
gorii 13-16 let. Na koncertě smyčco-
vého oddělení jsme si odbyli generál-
ku a nastal den D. Sešli jsme se spo-
řádaně na nádraží, na poslední chvíli 
naskákali do vlaku a dorazili do 
Hradce. Cestou  do ZUŠ se k nám 
přidávali další lidé s kytarami. Potom 
prezentace v ZUŠ, zabydlení se ve 
třídě, oběd z vlastních zásob. Roze-
hráli jsme se, šli se juknout do sálu, 
kde bylo největším problémem jak 
dostat na malé jeviště 9 židlí.  Ještě 
jednou jsme přeladili kytary, převlékli 
do „pracovního stejnokroje“, za který 
jsme dostali několikrát pochvalu – 
džíny, libovolná bílá košile+oranžová 
kravata a vyrazili do soutěže. Pokud 
by se hodnotil estetický dojem soubo-
ru – máme vyhráno.  
Na celostátní přehlídce kytarových 
souborů Guitarreando 2009 v Hradci 
Králové, která se konala 21.+22.5., 
předvedl KOR výkon na velmi slušné 
úrovni. Ukázal, že se umí veřejně 
prezentovat, hraje dobře, velmi hez-
ky a příjemně vypadá a jeho vystou-
pení nenudí. Naším cílem bylo účastnit 
se přehlídky bez bázně a hany, nikoli 
získat  vavřínový věnec (porota má 
právo udělit 1.až 3.cenu a Čestné 
uznání ). 
Po odehraném repertoáru jsme si 
sbalili věci a šli si poslechnout část 
naší kategorie. Protože venku se blížil 
déšť, chtěli jsme jet dřív, abychom 
nezmokli. Během cesty busem MHD na 
nádraží začalo krápat, poprchávat, 
pršet, šplíchat, lejt, hřmít, burácet, 
bouřka…vichřice. Z jedné čekárny ke 
druhé bylo asi 20 metrů, a protože 
jsme si takticky vybírali okamžik, kdy 
déšť poněkud poleví J a přeběhli 
jsme tak 3x, byli jsme naskrz. Skupina 
lidí, která se před deštěm schovávala 
naproti přes ulici, se při sledování 
našich taktických pohybů válela smí-
chy. A zatímco nám těžkly nohy tíhou 
vodou nacucaných nohavic, Aneta si 
v kraťasech vesele pelášila…cestou 
domů jsme ve vlaku osychali, jedli a 
pospávali. V 17.3. jsme byli v Jičíně 
a máme to za sebou. Zvukovou ukáz-
ku ze soutěžního vystoupení budeme 
mít na www.zusjicin.cz ,  fotky na 
kytarové nástěnce a živě KOR uslyší-
te od 9.30 do 10.00 6.června., kdy 
se koná Den otevřených dveří a 11.6. 
na koncertě v Porotním sále. 

 Ivana Hučíková 

CO NÁS ČEKÁ? 

KDO SE V ČERVNU NARODIL? 

 
Několika fotografiemi se vracíme k 
úspěšnému soustředění, které se ko-
nalo 24.-26. dubna na Nebákově. 
Chtěla bych tímto všem tanečníkům a 
tanečnicím popřát úspěšné zakončení 
školního roku, hezké prázdniny plné 
sluníčka a odpočinku, po nichž se na 
vás všechny budu opět těšit. Neza-
pomeňte, první vystoupení proběh-
nou již v rámci festivalu Jičín - Město 
pohádky v polovině září! 

Eva Černochová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Je tomu asi necelý měsíc, co na 
internetu byly umístěny naše nové 
webové stránky www.zusjicin.cz 
Zveme vás nejen k jejich návště-
vám, ale naším přáním je, aby 
vám dobře sloužily. Měli byste na 
nich najít vše potřebné -  m.j. i 
rozpis postupových zkoušek, aktu-
ality, zprávy o vás, učitelích apod. 
Stránky jsou určeny hlavně VÁM - 
našim žákům a tak vás prosíme, 
pište nám i své náměty, nápady, 
jaké rubriky byste chtěli přidat 
apod. 
Připomínky i své příspěvky posílej-
te na e-mail: 
 info@zusjicin.cz 
Předem děkujeme! 
 
POZOR! 
V těchto dnech obdržíte od 
svých učitelů zápisní lístky na 
příští rok, prosíme, co nejdříve 
je vraťte svým pedagogům. 
Také nezapomeňte uhradit 
úplatu na 1. pololetí příštího 
roku do 3.7. v kanceláři školy 
nebo do 15.7. převodem na 
účet školy. 
 
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNI-

NY PLNÉ 
 POHODY, SLUNCE, HER, NOVÝCH 
PŘÁTELSTVÍ A VE ZDRAVÍ SE NÁM 

V ZÁŘÍ VRAŤTE! 
 

UČITELÉ A OSTATNÍ ZAMĚSTNAN-
CI ŠKOLY 


