
R: Teď tedy máte více času a můžete se 
plně věnovat škole. 
U: Ano 
R: Zatím máte v přípravce čtyři děti. 
Jistě přibudou další. Prý se stačí přihlásit 
v kanceláři ZUŠ v druhém patře zámku? 
U: Ano 
R: Doslechl jsem se, že děti učíte nebát 
se, uvědomovat si sebe i ostatní, aktivně 
rozvíjet jejich osobnost. Prý se dozvídají 
jak je nutné táhnout za jeden provaz 
nejen na scéně, ale i v životě a při tom si 
hrajete a povídáte a dokonce i zpíváte. 
U: Ano 
R: Řekli mi, že připravujete pro advent-
ní program popletenou pohádku a děti to 
prý baví. 
U: Ano 
R: Rád jsem si s vámi popovídal a získal 
nové informace. Děkuji. 
U: Prosím. 

 Za literárně dramatický obor 
Radovan Sál 

„Mocná hrstka“ v akci,  
aneb ohlédnutí za prázdninami 
Není základní škola jako základní škola. No 
uznejte sami – našel by se mezi „běžnými“ 
školáky vázanými povinnou školní docház-
kou jediný, který by prázdniny netrpělivě 
vyhlížel třeba proto, že část vytouženého 
volna s chutí prožije opakováním násobilky 
nebo lámáním hlavy při psaní diktátu? Patr-
ně bychom více takových nadšenců hledali 
těžko. Existuje ovšem nemalá skupina mla-
dých lidí, kteří do dnů volna vstupují s oče-
káváním zážitků z takových akcí, jejichž 
náplň je neodmyslitelně spjatá s předměty, 
jimiž se zabývají ve školním prostředí ce-
lých deset měsíců. Že se takové případy 
objevují pouze a jen v říši snů mnohých 
kantorů o svých svěřencích? Ne tak docela... 
Existuje základní škola, která oněch deset 
měsíců školního roku ožívá přítomností 
právě takových nadšených mladých duší. 
Jak správně tušíte, jde o školu základní umě-
leckou. 
Jsou to ony nadšené duše navštěvující ZUŠ-
ku, ty, které patří lidem bez rozdílu věku, 
které na prázdniny těší mimo jiné právě 
proto, že přinesou nejednu příležitost se 
vlastně zakousnout do 
studijního koláče ještě intenzivněji než v 
době školního roku.. Pravda – vůně tohoto 
k o l á č e  s l i b u j e  p o n ě k u d  j i n ý 
„gastronomický“ zážitek. Takovou jsou 
každoroční letní prázdninová setkání, ať už 
zaměřená hudebně, výtvarně, tanečně či 
třeba literárně dramaticky. Doslova delikate-
sou mezi takovýmito lahůkami jsou Letní 
hudební kurzy v Opočně, které se letos 
konaly již pošesté. A jak s tím vším souvisí 
jičínská ZUŠ J. B. Foerstera? V letošním 
roce zaznamenala jednu krásnou věc – do-
slova „Mocná hrstka“, tedy několik z jejích 
žáků se mělo příležitost tohoto setkání také 
zúčastnit, a to aktivně! Přímo z jejich ohlasů 
doslova čiší jistota, že si toto nevšední a 
mezi dnešní širokou nabídkou letních hu-
debních kurzů zcela jedinečné setkání dosy-
ta vychutnali. 
Je krásné, že právě v jubilejním roce, kdy 
naše základní umělecká škola slaví výročí 
70. let od svého založení, dostává tento 
stánek jičínského uměleckého školství ke 
svým narozeninám přímo od svých žáků tak 
vzácný dárek. Vždyť aktivní účastí nejen že 
ozdobí své prázdniny tvořivě poutavým 
způsobem a obohatí se spolu se svými ka-
marády o jedinečné zážitky, ale svou ZUŠku 
na těchto ojedinělých kurzech také reprezen-
tují. 
Za pozornost stojí nástěnka smyčcového 
oddělení ZUŠ, která je umístěna hned vedle 
sborovny ve II. patře jičínského zámku, kde 

se dozvíte mj. také více o Hudebních inter-
pretačních kurzech Opočno.. 
Přejeme základní umělecké škole v Jičíně k 
jejím narozeninám hodně štěstí, dlouhá léta 
a mnoho nadšených žákyň a žáků!! 

Za smyčcové oddělení,  
Ondřej Koláčný 

 
Rozhovor se sebou 
Redaktor (R) : Vy učíte literárně dramatický 
obor? 
Učitel (U) : Ano. 
R: Ale už jste zde učil? 
U: Ano. 
R: To bylo někdy v devadesátých létech. 
U: Ano. 
R: Prý jste toho tehdy nechal, že jste měl ve 
svém hlavním zaměstnání mnoho práce? 
U: Ano. 
R: A to dokonce i jako šéf odboru školství, 
kultury, sociálních věcí a zdravotnictví  a 
později jako šéfredaktor novin. 
U: Ano 

Kytarové oddělení 
Milí žáci, předpokládám, že 
jste všichni prožili prázdniny 
na jedničku. Máte za sebou 
první měsíc školního roku a 
v něm vystoupení na festiva-
lu zábavy a poučení, který se 
koná pro děti, Jičín město 
pohádky. Teď nás čeká per-
ná práce při výuce doved-
nosti na nástroj, abyste se 
stali dobrými hráči na kytaru 
a měli radost a pýchu z toho, 
co se naučíte. Předvedete 
své umění rodičům na třídní 
přehrávce. S radostí si zahra-
jeme před Vánocemi koledy. 
Po těchto nejkrásnějších 
svátcích vás čeká pololetní 
přehrávka. Po ní se budete 
připravovat k vystoupení na 
tradičním "Kytarovém pod-
večeru", který proběhne v 
březnu. Vy, kteří navštěvuje-
te vyšší ročníky už víte, jak 
vypadá kolektivní hra v 
kytarovém orchestru zvaném 
KOR.  
V nynějším školním roce 
zase nastupují tuto dráhu 
další žáci a to ti, kteří na-
v š t ě v o v a l i  d o s u d 
"přípravku". Těm přeji, aby 
se jim v orchestru líbilo a 
měli dobrý pocit ze svého 
přiložení jejich partu do 

společného hraní. 
Tak s chutí do práce v 
múze zvaná hudba.  

Hana Botková 
 

Oddělení žesťů 
Jsem moc rád, že při slav-
nostních chvílích pohád-
kového festivalu se dosta-
ly ke slovu i naše dechové 
žesťové nástroje. Společ-
ně jsme s panem učitelem 
Bohumilem Bydžovským, 
který hraje na pozoun a od 
září nastoupil na naši 
školu jako učitel,  naší 
loňskou absolventkou I. 
stupně—hornistkou Klá-
rou Plíškovou a pozounis-
tou Vojtěchem Stříbrným 
připravili fanfáry a sklad-
by oblíbených barokních 
autorů a měli tu možnost 
je zahrát na slavnostním 
zahájení i zakončení celé-
ho pohádkového festivalu. 
Tímto chci všem zúčast-
něným moc poděkovat a 
moc se těším na další 
„VYTRUBOVÁNÍ“ a 
účinkování! To příští je již 
v sobotu 3.10. při slav-
nostním výlovu rybníka 
Kníže. 

Ondřej Matějka 
 

EKN 
Milí „klávesáci" a klá-
vesačky". Konečně jsme 
se po festivalu JMP pustili 
naplno do práce. Bude se 
nám to hodit, protože 26. 
listopadu budeme mít 
koncert, kde si všichni 
zahrají. Letos budeme 
opět dělat mnoho hudeb-
ních projektů v našem 
malém nahrávacím studiu 

-  v naší třídě .  
V seriálu o keyboardech 
budeme pokračovat až 
vyjdou nové řady nástro-
jů, snad to bude ještě na 
podzim. Mějte se hezky. 

Za oddělení elektronic-
kých klávesových nástrojů 
              Pavel Krčmárik 

 
Zdravím všechny žáky 
smyčcového a kytarové-
ho oddělení v novém 
školním roce 2009- 2010. 
Za sebou máme pohádko-
vý Jičín, na kterém někteří 
z vás účinkovali a dobře 
reprezentovali naší ZUŠ-
ku. 
Před sebou máme jednot-
livá kola celostátní soutě-
že hudebního oboru 

Jsou tu opět pro vás nové zprávy z naší školy 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA J .  B.  FOERSTERA JIČÍN 

ZUŠ-kovinky, říjen 2009 
1.říjen 2009 

 



v komorní hře. Školní kolo bude 
probíhat v lednu. Všem muzikan-
tům, kteří se na soutěž chystají 
přeji, aby hráli s chutí, elánem a 
uvědomili si, že všichni musí 
táhnout za „ JEDEN PROVAZ“. 
Odměnou za vaši trpělivost a 
spolupráci bude krásná hudba a 
hřejivý pocit u srdíčka.  

                 Miloslava Vrbová 

Představujeme…. 

Novou tváří vý-
tvarného oboru 
naší školy je paní 
učitelka Jindřiška 
Jůzová Barchini. 
Je to velmi milá, 
šikovná a svědomitá 
paní učitelka. Má za 
sebou studia na 
Univerzitě Hradec 
Králové (Bc. - tex-
tilní tvorba) a Vyso-

kou školu umělecko průmyslovou v Praze 
(MgA.) - v ateliéru sochařství  profesorů  
Ak. soch. Jiřího Beránka a Kurta Gebauera. 
Přejeme jí, aby se jí s vámi pracovalo velmi 
dobře. 

Zprávy z naší pobočky v Sobotce 
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Zpráva nejen pro žáky školy, ale 
pro všechny, kteří  rádi poslou-
chají hezkou muziku.  
 
V  kostele sv. Jakuba  vystoupí ve 
středu 14. října 2009 v 17.00 spo-
jené sbory, které zpívají při koste-
lech z dánského ostrova Fyn. Ve 
sboru zpívá 130 zpěváků ve věku 
12 - 20 let. Pozvěte své spolužáky, 
rodiče a známé. Určitě to bude 
skvělý hudební zážitek. Jedním 
z dirigentů sboru je jičínský rodák 
Pavel Svítek, zároveň náš bývalý 
žák (studoval ve třídě p.řed. 
J.Komárkové a p.uč.V.Matuškové) 
- hornista a varhaník. 

Srdečně zve 
Marie Stříbrná 

     Začátek nového školního roku na naší pobočce v Sobotce neproběhl tak hladce jako obvykle. Dát 
dohromady rozvrhy zejména hudebních nauk a Notičky tak, aby vyhovoval alespoň 95% dětem a 
rodičům, byl pro mě docela tvrdý oříšek z oblasti logiky. Proběhlo hodně emocí, ale v této době snad 
už jsou veškeré rozvrhy definitivní a už nehodlám nic měnit. 
Chci k tomu říct  jenom pár posledních slov. Dělám vše pro to, aby k nám mohlo chodit co 
nejvíc dětí. Protože se jedná převážně o malé nebo dojíždějící děti, mám  dva organizační 
limity. Jsou jimi čas (myslím tím hodinu), který ještě malé dítě ,,unese“  a jízdní řády auto-
busů. Jistě většina z vás pochopí, že při počtu více než šesti desítek dětí (a každé dítě je u 
nás 2x v týdnu)  je potřeba začít co nejdříve tak, aby malé a dojíždějící  děti stihly výuku 
do 16.00 a ty větší a místní potom. Tohle byl je a bude jediný klíč při sestavování rozvrhu.   
    Chci poděkovat Jakubu Drbohlavovi a Tomáši Maškovi a panu učiteli Ondřeji Matějkovi, že spo-
lečně připravili program pro odhalení pamětní desky v Sobotce na náměstí. V říjnu nás čeká vítání 
občánků (10.10.) a Sokol v Sobotce nás požádal o vystoupení k výročí jeho založení (24.10.). 
    Přeji vám všem, učitelům i dětem, ať máte chuť do práce a ať se při učení alespoň občas i trochu 
pobavíte.  

Vedoucí pobočky v Sobotce 
Petra Matoušková 

Tak ještě výtvarka... 
Stejně jako ostatní obory naší školy, zúčastnil se i ten výtvarný již 

tradičního festivalu „Jičín, město pohádky“. Během něho si děti z různých 
škol a třeba i ty, které přišly jen tak s rodiči, mohly vyzkoušet malování 
v krajině neboli takzvaný plenér. Tato výtvarná dílna „proběhla“ Valdštejn-
skou lodžií mezi devátým až jedenáctým dnem měsíce září a během jejího 
krátkého „pobytu“ vznikla spousta zajímavých prací – a některých i pozoru-
hodných. Vybrané „artefakty“ byly následně k vidění, a to v sobotu 12. září 
na slavnostní vernisáži. Za všechny bych zde rád zmínil především originál-
ní obrázek Zuzky Kleinové (mimochodem žačky 2. roč. VO ZUŠ), vytvoře-
ný doslova z mechu a kapradí. Další dílko, jež stojí za zmínku, je malba 
Adély Koubové (naší loňské absolventky) vznikající po dvě dlouhá, vedrem 
úmorná odpoledne. Bez odezvy by ale neměly zůstat ani výtvarné práce dal-
ších a dalších dětí – nejen žáků ZUŠ –, kterým bych za jejich účast rád podě-
koval. Poděkovat chci také především paní Ludmile Tmějové, která jak onu 
vernisáž, tak i celý plenér organizovala a po celou dobu nad nimi držela 
ochranou ruku… 

Za výtvarný obor Miloš Šolc 



Cantus firmus 

žáka, naše škola „praská ve 
švech”! Loňský rok byl přímo 
sklizní soutěžních cen a vystou-
pení se počítají přes stovku. Čím 
to, říkáme si? „Čím to?“. Ptají se 
nás. „To bychom také rádi vědě-
li…“. Odpovídáme. 

S největší pravděpodobností je 
ale pádná odpověď nasnadě: 
změna myšlení, větší volnost 
pedagoga ve využívání nových 
metod, neustálé vzdělávání se na 
odborných seminářích a kurzech, 
spolupráce se spřátelenými 
„ZUŠ-kami“, tvorba nových vzdě-
lávacích programů a konzultace 
s předními odborníky na vzdělá-
vání…právě díky tomu všemu 
víme, jak široce můžeme měnit a 
vylepšovat způsoby výuky, jaké 
nové metody přináší technika či 
vynalézaví kolegové po celém 
světě… A co je nejdůležitější? 
Nebudete tomu věřit!  Navzdory 

velkému tlaku na zvýšení nároků 
na naši práci – máme svoji 
práci rádi.  

Dosud vypracovaný Školní vzdě-
lávací program (velmi pozitivně 
hodnoceném odborníky) budeme 
letos dále cizelovat (vylepšovat) a 
skvělou informací je, že si na 
portálu www.rvp.cz můžeme 
vyměňovat zkušenosti s ostatními 
kolegy z oboru, či najít dobré 
rady  a nápady a samozřejmě – 
také je nabízet. 

 Vaše děti jsou pro nás zdrojem 
inspirace, radosti z jejich doved-
ností  a uspokojení z toho, jak 
všeho, co u nás získali, umí vyu-
žít.  

S přáním pohody a příjemného 
zbytku babího léta přeje 

Katarína Kalvodová 

zástupkyně ředitelky 

 Často se setkávám v 
rozhovorech  s odborníky i laiky 
s negativním postojem ke změ-
nám ve školství a 
s podceňováním veškerých snah 
o nacházení nových cest ve vzdě-
lávání. Čím to je, netuším, nejsem 
sociolog…. Možná špatnou zku-
šeností, možná nedůvěrou ke 
všemu novému… Těžko říct. 

Pedagogové naší školy 
se však pod vedením velké pro-
pagátorky změn ve školství – 
vlastní ředitelky – na reformě 
podílejí již několik let a je to 
cesta nelehká. Věřte, prošli jsme 
si svým… Práce kolektivu se 
skládá jako puzzle z kousků jed-
notlivých… a byla to pro všechny 
cesta mnohdy hodně trnitá. Re-
formě zdaleka není konec, ovšem 
plody sbíráme už dnes!  

V době, kdy spousta 
škol bojuje o každého jednoho 

Reforma školství není na naší škole jen slovo…a práce na ní nekončí…. 
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SLOUPEK PRO RODIČE 
 

Paul Arden:   

 

Talent pomůže,  

 

ale nedostane  

 

vás tak daleko  

 

jako ambice  

Titulek popisující 
obrázek nebo grafi-
ku 

Lukáš Kubín a 

Terezie Kracíková 

- členové Cantu fir-
mu 

Kubína, který svým zpěvem umožní souboru ponechat si v repertoáru staré 
anglické balady (známé z repertoáru skupiny Spirituál kvintet) a jistě přibere-
me písně další…Všichni se na Lukáše moc těšíme! J 

Za všechny členy Cantus firmus Vám všem přeje pohodový a úspěšný školní 
rok vedoucí souboru K.Kalvodová 

 

A co že se to skrývá pod názvem „cantus firmus“? 

      Cantus firmus je terminus technicus (odborný název) pro  pevný předem 
daný hlas - je to základní melodie v kontrapunktických skladbách. Bývá kom-
ponován jako první a výchozí. Pravidla kompozice jsou mimořádně přísná. 
Cantem firmem ve vícehlasých mších jsou často melodie gregoriánského cho-
rálu (ten je sám o sobě jednohlasý). 

Tolik na vysvětlenou :-) 

 

 

 

     Čas letí a ve školách žáci noví  přicházejí a nejstarší 
odcházejí..  Trocha nostalgie, trocha smutku, život však 
jde dál. Není tomu jinak ani na naší škole a obměny 
složení pociťují hlavně soubory. Nás postihlo loučení 
s Honzou Klikou (zahájení studia na střední škole mimo 
Jičín), skvělým zpěvákem a bezvadným členem naší 
muzikantské party. 
     Jeho poslední vystoupení se souborem Cantus firmus 
jste mohli vidět a slyšet o pohádkách v pátek 11. 9. na 
nádvoří zámku, v sobotu 12. 9. ve Farské zahradě a 
v neděli 13. 9. na hlavním festivalovém pódiu. 
HONZO, DĚKUJEME A AŤ SE DAŘÍ !!!!  
 

     Letošní školní rok je rokem soutěžním v oblasti sou-
borové hry (soutěž vyhlašuje MŠMT ČR) a tak jsme se 
pustili do poctivé přípravy. Staronová členka souboru 
Darinka Stránská skvěle „preluduje” na cembalo a tak 
už nastudováváme barokní sonátu a nabíráme dech 
k soutěžnímu klání. Jako nového člena přivítáme Lukáše 

V ŘÍJNU SLAVÍ NAROZENINY 
 
• 2. 10. 1953  paní učitelka Marie Stříbrná 
• 4.10.1988 paní učitelka Kateřina Ochmanová 
• 6.10.1972 pan učitel MgA.Ondřej Matějka 
• 18.10.1966 paní sekretářka Lenka Ulvrová 
 
PŘEJEME VŠE NEJLEPŠÍ !!! 



celodennímu programu 
ZUŠ na hlavním pódiu na Valdštejno-
vě náměstí. 
V týdnu od 14.září začala pravidelná 
výuka tanečního oboru, i když na 
konečné verzi rozvrhu jsme se dohodli 
až po téměř 14ti dnech. Během pod-
zimních a zimních měsíců budeme 
pracovat na přípravě nových choreo-
grafií a celovečerního programu, který 
bychom rádi uvedli v dubnu příštího 
roku. Těšíme se i na zkoušky našeho 
folklorního souboru Kanafaska 
s muzikou pod vedením p.uč. Koláč-
ného. 
Přeji všem svým dětem, aby celý le-
tošní rok protančily s radostí a aby se 

do tanečních hodin vždy těšily. 
 

Eva Černochová 

Zprávy z tanečního oddělení 

 
Základní umělecká škola J. B. Foerstera Jičín 

Telefon: (+420) 493 532 645 

E-mail: komarkova@zusjicin.cz http://www.zusjicin.cz 

Nový školní rok jsme zahájili tradičním sou-
středěním na Nebákově ve dnech 4. 9. – 6. 9. 
2009. Ihned po příjezdu jsme se ubytovali v 
chatkách, připravili sál a začali zkoušet – 
nejprve s nejmladšími dětmi, později s těmi 
staršími. Po dobré večeři náš trénink pokra-
čoval až do 20,30. Za odměnu jsme si dopřáli 
večer plný soutěží a legrace a zúčastnili jsme 
se úplně všichni.  
Sobota byla nejnáročnějším dnem pro všech-
ny, jak pro tanečnice, které měly rozepsané 
zkoušky na sále tak, aby všechny prošly 
opravdu náročným tréninkem, tak pro p.uč. 
V. Čejkovou, která se starala o vše potřebné 
(vycházka s nejmladšími dětmi, apod.).Večer 
jsme byli všichni opravdu unaveni, ale ještě 
jsme zvládli řadu soutěží, například „O nejo-
riginálnější nebákovské 
strašidlo“. 

Neděli jsme opět strávili poctivým zkouše-
ním tanečních čísel, která jsme připravovali 
pro vystoupení na festivalu JMP. Po obědě 
jsme zorganizovali sami pro sebe malé vy-
stoupení pod názvem „Ukaž co umíš“, kde 
se předvedly všechny tanečnice se svými 
choreografiemi. 
Z Nebáku jsme odjížděli v 15,00 utancova-
ní, unavení, ale spokojení, že jsme vše per-
fektně zvládli. 
K programu festivalu "Jičín - Město pohád-
ky" jsme přispěli hned v úvodu; v historic-
kých kostýmech jsme se zúčastnili zahajo-
vacího průvodu v úterý 8.9. Dvě vystoupení 
jsme absolvovali také v samém závěru festi-
valu - v neděli jsme přispěli k úspěšnému 

KOR    (Kytarový orchestr) ladičky naladit (jinak frfňám, že zdržujou), co si mají ke zkoušce připravit, že 
doma zapomenuté noty znovu nekopíruji, vědí, co a kde se hraje, kam skladba 
pokračuje, že se musí předem omluvit aspoň smskou (nepřítomnost bez omluvy 
vyvolává u pedagožky nelibost!).   Většina nových mladých členů rovněž po-
chopila, že když nejsou připraveni, zbytečně na zkoušce klevetí a podobně, že se 
zkoušené místo musí  znova a znova a znova  a znova („…stop!... tak si to dáme 
ještě jednou a VŠICHNI…všichni..znova…i Šárka…tři, čtyři…raz, dva, tři…
stop… bylo to lepší , tak ještě jednou…) a po pátém opakování se první hlas 
složený ze starých žáků už  nespokojeně vrtí, nudí se a přestává dávat pozor…
nicméně  - najednou je z toho skladba a člověk - pedagožka  užasne, co se v těch 
lidech - žácích všechno skrývá, jen  z nich tu zlatou hřivnu dostat ven, a že když 
se to vyvede,  je to velmi příjemný pocit , že je druhý Komenský a členové or-
chestru mimořádné osobnosti a muzikanti, kam se hrabe Pavel Šporcl, Lucka 
Bílá a vůbec, jsou  to moji mazlíčkové a stojí to za to a protože doufám, že nám 
všechno klapne, tak vás zveme na náš koncert  9. prosince do Poroťáku. Bude 
hrát KOR- kytarový orchestr a pozvaní hosté. 

Ivana Hučíková 

          KOR se posílil novými členy ze druhých a 
třetích ročníků z kytarové  třídy paní uč. Botkové. 
Na konci minulého školního roku ovšem  5 absol-
ventů odešlo, takže je nás pořád 15. Hráli jsme 
v neděli 13. září během festivalu Jičín-město  
pohádky  a  dopadlo to velmi dobře. Pro nás je při 
hraní venku nebo ve velkých sálech nezbytností  
nazvučení  a to bylo opravdu  perfektní.  

Někteří žáci byli překvapeni faktem, že se musí 
svoje notové party do kytarového orchestru nau-
čit. Doma. Nikoliv až na zkoušce orchestru. 
Všichni se po prvním měsíci (aspoň doufám, 
podle toho, jak se tváří) zorientovali, vědí, kam se 
mají posadit, že kytaru je potřeba hned! podle 


