
musí být  třeba jméno země, 
města, jméno, zvíře, rostlina, 
jídlo, sport, věc... nebo coko-
liv jiného. 
  Z kytarového a dechového 
oddělení hravě přeje hezké 
svátky  Ivana Hučíková 

*Až rozbalíte dárky a sníte 
štědrovečerní večeři (nebo 
kdykoliv jindy) zahrajte si  
hru:  
SLOŽTE  VĚTU, KDE BU-
DOU NEJMÉNĚ ČTYŘI 
SLOVA  ZAČÍNAJÍCÍ  
STEJNÝM PÍSMENEM, A  
KTERÁ OBSAHUJE 1 HU-
DEBNÍ POJEM.  
My jsme doma vymysleli věty 
na celou abecedu a hodně nás 
to bavilo a nasmáli jsme se u 
toho (ale ke konci jsme si mu-
seli vypomoct slovníkem).  
 
Hra je bezvadná i do auta a 
můžou  hrát děti i s dospělý-
mi.  

Z naší domácí výroby:  
Alergická Anežka aplauduje 
altové Árii a akordům.  
Interpret Ivan Ideálně Inter-
pretuje Impresionistické Inter-
valy.  
Jiskřivý Jazz Jaroslava Ježka.  
Norský Nosorožec Nezazpíval 
Nosem Nic.  
Smetanův Smyčcový Sextet  Se  
Stal Světoznámým.  
Violoncellista Vašek Vedle 
Válí Veselý valčík.  
Zasnoubeným Zulům Zahla-
holily Zvony.  
 
 Pokud taky uděláte věty na 
celou abecedu, dejte vědět. Dá 
se to hrát i jinak – ve větě 

Jak si hrát jinak 

Přijetí u pana starosty Ing. Martina Puše 

Pan starosta města Ing. Martin 
Puš pozval na 10.12. k sobě do 
„starostovny“ děti naší školy 
(Alena Hučíková, Kateřina Ne-
chanická, Jan Kastl, Barbora 
Benešová,Michaela Špínová, 
Kateřina Kuncířová, Karolína 
Bucková, Magdalena Rutrlová, 

Natálie Krátká, Karolína Karás-
ková) , aby jim poděkoval za to, 
že pravidelně vystupovaly 
v loňském a letošním školním 
roce v Obřadní síni při slavnost-
ním Vítání občánků našeho měs-
ta. 

Děti se již těší a připravují si na 
pana starostu několik všetečných 
otázek.  
 

 
 

Mgr. Ivana Hučíková 

Základní umělecká škola J. B. Foerstera Jičín 
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Vánoční ZUŠkovinky  

Ve středu 
9.12.  

od 16.30 
zveme na  

 
„HUDEBKOVÝ  

 
VÁNOČNÍK“   

 
- koncert souborů  
a kapel, 
 
 které působí  
 
v hudebce – např. 
 
KOR, 
Cantus firmus, 
Netrafolka, 
Pěvecký sbor,   
 
nejmenší děti 
z  PHV1+PHV2, 
 
Flétnový soubor  
 

Uvnitř tohoto vydání: 

Oddělení EKN 2 

Vánoční přání 2 

Hlásání o zpívání 2 

Pozdravení kytaristů 2 

Kracík & Mašková 3 

Vánoční rozjímání 3 

Vánoce u Rumcajsů 4 

13. prosince 2009 Vás srdečně zveme 

v 15:00 hodin do Porotního sálu 

na tradiční „ADVENTNÍ KONCERT“ 

ADVENTNÍ KONCERT  žáků pobočky v Sobotce 
 se koná 11. prosince v 17:00 hodin v Sále místní spořitelny.  



Blíží se mnoho událostí, na 
které se těšíme celý rok. Váno-
ce, Silvestr, Nový rok, vánoční 
nadělování a prázdniny už jsou 
za dveřmi. Na náměstí svítí 
vánoční strom. ZUŠka připra-
vuje vánoční koncerty, třídní 
besídky pro rodiče.  
To jsou vlastně samé dárky a 
dárečky pro radost těm, které 
máme rádi, kteří se o nás stara-

jí, všem, kteří dělají radost nám 
– prostě radost pro naše bližní. 
 
A víte, kdo je váš bližní? 
No přece mamka a taťka, bráš-
ka a sestra, kteří vám někdy 
strašně  lezou na nervy, ale bez 
toho jejich zlobení by nám bylo 
na světě moc a moc smutno.  
 
Naše vánoční dárkování začalo 

letos velmi brzy – už 26. listo-
padu jste hráli pro radost svým 
rodičům a známým. Mám z vás 
velkou radost jak se snažíte, 
cvičíte a vymýšlíte, čím potěšit 
své nejmilejší.  
 
A tak hodně RADOSTI a PO-
HODY pro všechny ...  
                                        
             Srdečně, Marie Stříbrná 

a 13.12.). 
Violoncellová třída spolu 
s třídou paní učitelky Stříbr-
né bude mít Vánoční besíd-
ku 17.12. Srdečně zveme 
všechny rodiče, dědečky a 
babičky, prostě všechny, co 
vás mají rádi a co vám fandí. 
 
Přeji Vám a Vašim milým 

Takto si můžeme notovat a 
krátit si čas při čekání na 
nejkrásnější svátky v roce. 
v roce. 
 
Pro všechen ten předvánoční 
shon, si udělejte čas a přijď-
te se zaposlouchat do krásné 
hudby na koncertech vašich 
kamarádů muzikantů (9.12. 

krásné a po-
hodové vánoční svátky.  
 
V novém roce 2010 mnoho 
úspěchů a mějte se všichni 
rádi. 
 
Vaše paní učitelka 

 Miloslava Vrbová  

Oddělení elektronických klávesových nástrojů – EKN. 

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé,  
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé…   

Třídní besídka a přání.  

je v daném oboru Ministerstvo 
školství ČR každé tři roky, 
proto bychom rádi předvedli 
rodičům, s čím se na soutěži 
představíme. 
Abych nezapomněla na to 
hlavní – kdy a kde se sejdeme. 
 
Přehrávka se koná 16. prosin-
ce 2009 buď v Porotním sále 
nebo v mé třídě vedle sborov-
ny – na pozvánkách samozřej-
mě místo upřesním.  
 

Čas je ale jistý – v 17 hodin. 
Milí rodiče Lilky, Terezky, 
Simonky, Darinky, Johanky, 
Alenky, Lenky, Terky, 
Anežky, Honzíka, Ivana, 
Adama a Honzy, přijďte si 
své potomky poslechnout a 
potěšit své srdíčko. 
 
S přáním pohodového ad-
ventu a krásných svátků 
vánočních Vás zdraví  

Katarína Kalvodová 

Předvánoční čas u nás ve škole 
přináší s sebou také třídní be-
sídky. Učitelé se před svátky 
sejdou se svými svěřenci a je-
jich rodičům připraví příjem-
nou chvilku zastavení se, chvil-
ku potěšení a radosti ze svého 
potomka. 
Letos jsem se rozhodla, že svo-
ji třídní předvánoční přehrávku 
obohatím vystoupením komor-
ního uskupení, které vedu.  
Cantus firmus se letos opět 
hlásí na soutěž, kterou vyhlašu-
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Vánoční ZUŠkovinky  

  Milí mladí kytaristé.  

 

Část školního roku 

máme za sebou, ale 

větší nás ještě čeká. 

Třídní i veřejná 

vystoupení,vyučovací 

hodiny a především 

vaše domácí příprava. 

"Tak směle do toho". 

Chci vám do nového 

roku 2010 popřát 

především zdraví, 

hodně úspěchů a taky 

štěstíčko.  

 

Hana Botková  

                            Hlásání o zpívání!!!  

  Pilně se připravujeme na vánoční vystoupení a tady jsou slíbené termíny. První vystoupení se uskuteční v Městské knihovně v 
pondělí 7.12.2009 v 16.30 hod. Nebude to vystoupení typicky vánoční, ale chceme se představit hlavně rodičům a ukázat, co 
nového jsme se naučili, setkat se a udělat si hezkou chvíli.    
Dále se podílíme na vystoupení,které se koná ve středu  9.12.2009 v Porotním sále, které nese název „Hudebkový Vánočník“. 
Na tomto koncertu uslyšíte i lidovou muziku Netrafolka.    
Zastoupení máme i na Adventním koncertu ZUŠ, který se koná v neděli 13.12.2009 v Porotním sále. Na oba koncerty budou 
plakáty, které najdete na hlavní nástěnce školy.    Přijďte nás podpořit!!!  
Do nového roku vám všem přeji zdraví,radost ze života a ať nám to zpívá!!!                                                    Zdenka Svobodová 

Kdo jsi se v prosinci na-
rodil? 
 
1.12. 1958 p.uč. František 
Komárek 
 
Přejeme vše nejlepší!!! 



Nastal adventní čas vánoční, na 

který se jistě všichni celý rok 

těšíme...Rádi bychom vám v 

tomto období shonu a stresu 

navodili příjemnou, uvolněnou 

a  p o h o d o vo u  a t mo s fé -

ru...Srdečně vás tedy zveme na 

koncerty našeho ensemblu Mo-

narch, kde uslyšíte díla barokní, 

ale zazní zde i skladby součas-

ných žijících autorů...Náš sou-

bor se skládá z učitelů ZUŠ J. 

B. Foestrera Jičín (vystupuje 

zde například Markéta Maško-

vá nebo Jana Kracík), ale hostu-

jí u nás také výborní muzikanti 

z Prahy, a dokonce si s námi 

zahrají i žáci naší ZUŠKY! A 

na jaké nástroje hrajeme? Roz-

hodně u nás nesmí chybět kla-

vír a flétny, uslyšíte ale také 

zpěv a libozvučný medový hlas 

temného fagotu...!!! Vystupuje-

me po celý rok každý měsíc, 

takže ani prosinec nesmíme 

vynechat...Sledujte tedy prosím 

naše plakáty, které můžete vidět 

buď v ZUŠ J. B. Foerstera nebo 

budou vyvěšeny ve městě Jičín. 

Budeme velice rádi, když nás 

přijdete podpořit a věříme, že se 

vám naše koncerty zalíbí… 

Děkujeme a přejeme vám krás-

né svátky vánoční!!! 

Zdraví  Markéta Mašková a 

Jana Kracík 

Milé děti a vážení rodiče! 

Vážení rodiče, milé děti, 
se každým dnem ozývá měs-
tem a sílí..s jeho rozsvíce-
ním jakoby se totiž rozbušila 
srdce každého z nás 
z tichého očekávání..Tento 
čas nám říká, že začala ta 
správná doba těšení se..na 
pro mnohé z nás nejkrásnější 
svátky. 

Každý z nás se jistě v životě 
už na něco těšil..a třeba se 
těšil opravdu pořádně! 
Vzpomeňme si třeba na to, 
jak jsme se těšili, že nás 
navštíví někdo, koho máme 
rádi. Někdo, kdo je pro nás 
třeba hodně důležitý. Říkali 
jsme si, jaká tato návštěva 
asi bude, co nám přinese a 
třeba i co jí dáme na přivíta-
nou..aby jí u nás bylo dobře. 
Takové je i těšení se na Vá-
noce.. Mnozí z nás od chvíle 
rozsvícení stromku v našem 
městě počítají v duchu dny, 
které nás dělí od rozsvícení 
stromečků i v našich domo-
vech. I to bude taková ná-
vštěva. I letos zaťukají na 
naše dveře Vánoce, aby do 

našich dnů přinesly své kouzlo. Moc 
bych nám přál, abychom dokázali 
připravit těmto dnům nejen naše 
domácnosti, ale abychom zkusili 
setřít prach také z našich vztahů, na 
které jsme v průběhu roku třeba ne-
měli čas. Abychom zkusili zapome-
nout na to, co všechno nestíháme 
uklidit, uvařit, nebo nachystat..a 
abychom si dokázali dát malý dáre-
ček úsměvu a času jeden pro druhé-
ho. Třeba by to mohl být malý klí-
ček od dvířek, které se Vánocům 
zanedlouho budou moci otevřít. 

Jako malý dáreček posíláme všem 
přátelům Základní umělecké školy J. 
B. Foerstera slova pana Seiferta, 
která vepsal do své Vánoční písně: 

(…) A slyším hudbu. Nechám všeho, 
jdu přivítati neznámého. 
Kdo je to? Slyším, někdo troubí,  
housle se ozvou k tomu vráz 
i basa, která zpívá zhloubi. 

(…) rolničky slýchám v tento čas,  
okna mi květy rozkvétají 
a z nebe slýchám krásný hlas. 
Ne obyčejný, ale svatý,  
když do tmy ráno vyjdu vraty 
a spěchám sněhem na roráty.  

Ondřej Koláčný 

Přesto, že pohled z okna nás 
přesvědčuje o tom, že pod-
zim je v plné síle -  vyhrává 
si s barvami, do nichž oblé-
ká přírodu a hned zas zatáh-
ne oblohu do mrakových 
peřin, spustí vítr a shodí 
stromům listí, jakoby se mu 
nelíbila barva, kterou je prá-
vě vymaloval – přesto je 
z dálky slyšet foukání trošku 
jiného větru, než je ten pod-
zimní.. Tenhle „jiný“ vítr 
fouká z krajin, kde se drobné 
kapky mlhy mění v třpytivé 
hvězdičky a s cinkotem jed-
na o druhou k nám rok co 
rok přilétají jako ranní jino-
vatka a bílé lehounké vloč-
ky, které se tiše snáší na 
spadané listí. Jejich zvonivé 
putování rozhoupalo i 
světýlka na velikém vánoč-
ním stromě, který mnozí 
z nás vítali už na konci listo-
padu na Valdštějnově ná-
městí. S jeho rozsvícením 
zaklepal na dvířka těchto 
dnů také zvláštní pocit a 
přinesl tajuplné ťukání, které 
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Milé děti, žáci, studen-Milé děti, žáci, studen-Milé děti, žáci, studen-Milé děti, žáci, studen-

ti, milí rodiče!ti, milí rodiče!ti, milí rodiče!ti, milí rodiče!    

Jménem všech za-Jménem všech za-Jménem všech za-Jménem všech za-

městnanců Základní městnanců Základní městnanců Základní městnanců Základní 

umělecké školy J. B. umělecké školy J. B. umělecké školy J. B. umělecké školy J. B. 

Foerstera v Jičíně Vám Foerstera v Jičíně Vám Foerstera v Jičíně Vám Foerstera v Jičíně Vám 

přeji pohodový a milý přeji pohodový a milý přeji pohodový a milý přeji pohodový a milý 

Advent, příjemně pro-Advent, příjemně pro-Advent, příjemně pro-Advent, příjemně pro-

žité sváteční chvíle žité sváteční chvíle žité sváteční chvíle žité sváteční chvíle 

vánoční a do nového vánoční a do nového vánoční a do nového vánoční a do nového 

roku 2010 pevné zdra-roku 2010 pevné zdra-roku 2010 pevné zdra-roku 2010 pevné zdra-

ví, mnoho radostí, ví, mnoho radostí, ví, mnoho radostí, ví, mnoho radostí, 

štěstí  a úspěchů!!!štěstí  a úspěchů!!!štěstí  a úspěchů!!!štěstí  a úspěchů!!!    

    

Srdečně,Srdečně,Srdečně,Srdečně,    

 Bc. Jaroslava Komár- Bc. Jaroslava Komár- Bc. Jaroslava Komár- Bc. Jaroslava Komár-

ková, ředitelka školyková, ředitelka školyková, ředitelka školyková, ředitelka školy    

Dobře dětem o vánocích 
na rybnících,na potocích, 
zima jim dá pod nohy 
kousek zmrzlé oblohy. 
 
Pro ně zmrzlo modré nebe, 
co na tom, že trochu zebe. 
honí se tam vesele 
malí zkřehlí andělé  
(Fr.Hrubín) 
 
Hodně radovánek o 
vánocích přejí děti ze třídy 
učitele  

Ondřeje Matějky 
 

   Milí žáci i přátelé naší školy! 

Blíží se Vánoce a konec kalendář-
ního roku, blíží se čas bilancovaní, 
čas děkování a přání. 
Mým žákům děkuji za chuť, ocho-
tu cvičit a mít pak radost ze hraní 
na klavír. To mne vždy potěší nej-
více! 
Rodičům a přátelům školy – hlavně 
babičkám a dědečkům - děkuji za 
starost o naše společné děti. 
Děkuji jim hlavně za podporu a 
výdrž. Věřte, že ve chvílích 
„žákovsky slabších“  je rodičovská  
výdrž a podpora nejdůležitější.  Jak 
dlouho „ vydrží“ rodiče, tak dlouho  
„vydrží“  žák ! 
    

Všem Vám přeji  krásné a příjemné 
Vánoce a opravdu šťastný  nový 
rok 2010!     

Věra Čejková 



Tys tenkrát musel číst můj naivní dětský list, můj dlouhý seznam přání k Vánocům.  Ten život utíká, jsem, žel, už veliká a stejně zas se vrátím 

k dětským snům. A zas ti zkouším psát,co máš mi pod strom dát,až Vánoce zas prohřejí náš dům. Dej, ať má mě někdo rád, ať lásku můžu 

dát, to stejné všem chci přát. 

Nám všem dej víc krásných zpráv, ten hloupý svět nám sprav, ať každý z nás je zdráv. To jsou má přání k Vánocům.  Ta přání z dávných dní 

se nikdy nesplní a stejně věčně budem si to přát. A stejně jsi, já vím, i v dárku nejmenším a právě jím mi umíš nejvíc dát. Dej, ať má mě ně-

kdo rád, ať lásku můžu dát, to stejné všem chci přát. 

A nám všem dej víc krásných zpráv,  ten hloupý svět nám sprav, ať každý z nás je zdráv.  

To jsou má přání k Vánocům, má dětská přání k Vánocům,  

Základní umělecká škola J. B. Foerstera Jičín 

vyjel z vody vodník Volšoveček. "Co byste 

rádi?" 

"Kapříka, Mance na něj přišla chuť, a aby 

bylo co smažit k štědré večeři," poprosil 

Rumcajs. 

Volšoveček na to neřekl ani slovo, vjel pod 

led a za chvíli podává Rumcajsovi kapra. 

"Tumáš.“ A hned zase zpátky pod led, a 

voda v rybníce jako by o slzu stoupla. Rum-

cajs si srovnal krasavečka kapra do náruče a 

n e s e  h o  d o m ů . 

Cipísek se mu přidal k boku. Ale jak jdou, 

Rumcajsovi pořád připadá, jako by se za 

ním někdo díval. Ohlídne se, a na stavidle 

sedí vodník Volšoveček a tlapkou mává 

kaprovi na rozloučenou. 

"Kruciš, já se neměl ohlížet," povídá Rum-

cajs. 

Když došli k jeskyni, Rumcajs pro tu chvíli 

usadil kapra do studánky a na stružku přihrá-

bl hrázku z křemílků, aby nemohl uplavat. 

"Máš ho ve studánce, Manko," vzkázal po 

Cipískovi. Ale sám postává nad studánkou, 

v srdci ho tíží závažíčko, a pořád vidí Volšo-

večka, jak sedí na stavidle a mává kaprovi 

na rozloučenou. A bůhví jak se to tak Rum-

cajs nešikovně otočil na patě! Hrázka z kře-

mílků se rozvalila a kapří krása plyne strou-

hou pryč do rybníka. "Já nešika!" křikl vese-

le Rumcajs na celý Řáholec. 

Když to doma pověděl Mance, Manka řekla: 

"Dobré srdce není zadarmo. Nás to stálo 

štědrou večeři." 

"Nevyvedla se nám ta rybí po pansku," 

usmál se Rumcajs, "tak si uděláme poctivou 

loupežnickou." . Uhodil rukou o kapsu u 

kazajky a v kapse se ozvou kroupy od Kast-

A bylo o Vánocích na třetí rok. Hned ráno 

zaslechli Rumcajs s Mankou od Jičína velké 

tlučení. "V Jičíně už zabíjejí kapry," povídá 

Manka. "To aby ses, Rumcajsi, taky vypravil 

pro rybu. 

"Rumcajs ale zavrtěl hlavou: "Já bych letos 

radši černého kubu. To je pravé loupežnické 

jídlo na štědrou večeři. Loni si ho nemohl 

dopřát ani knížepán." Manku jako by v tu 

chvíli posedla jiná chuť. 

"Rumcajsi, mně se jazyk kroutí do kornout-

ku zrovna jen na rybu." A tak si Rumcajs 

vysadil synka Cipíska na rameno a vydali se 

k vodníku Volšovečkovi pro kapra. Místy 

bylo holo a kluzko, místy hluboký sníh. A 

nejhůř u rybníka nad stavidlem. Vítr tam 

navál závěj na zmrzlou strouhu. 

Vtom Cipísek, protože byl výš, povídá: 

"Někdo v té závěji leží." Byl to takový kula-

tý chlapík, převaloval se na břiše jako na 

kolíbce a ne a ne se zvednout. "Já tě znám," 

povídá Rumcajs, "ty jsi jičínský krupař Kas-

tl. A co tu děláš?" 

"Vyšel jsem si, aby mi v žaludku správně 

odlehlo před večeří, a teď tohle," heká Kastl. 

Rumcajs s Cipískem zvedli Kastla ze závěje 

a postavili ho rovně na nohy. A krupař už 

šmejdí po všech kapsách, aby se jim odmě-

nil. Neshledal v kapsách víc než pár hrstí 

krup, jak mu tam napadaly, když stál u pul-

tu. "Víc u sebe nemám," řekl Kastl. 

"Nech tak, stejně bychom nic nevzali," poví-

dá Rumcajs, ale vtom už mu krupař vsypal 

kroupy do kapsy u kordofánské kazajky. 

Potom se Kastl hrnul dál směrem k Jičínu.  

Rumcajs s Cipískem došli jen k rybníku a 

zaťukali na stavidlo. Volným očkem v ledu 

la. Přesypaly se a zacinkaly málem jako 

zvonky. 

"Aleluja," povídá Manka, "k štědré večeři 

bude kuba z krup." "Glória, maštěný kuba s 

houbama!" zazpíval Cipísek. Rumcajs vy-

klopil kroupy z kapsy a hned stavěli hrnec 

na ohniště. Našla se palička česneku, za 

nehet pepře, za dva soli i jiskřička jezevčího 

sádla. Jen houby nebyly. Jen houby pořád 

chyběly. Nebyl jich v celé domácnosti ani 

lupínek. 

"Jako loni na jičínském zámku," povídá 

Rumcajs. "A bez hub je kuba jen marnost." 

 

Vtom vběhne do jeskyně veverka. Přichytila 

se drápkem Mančina kolena a složila jí do 

klína plnou náruč hub. "Už chvíli se dívám 

na tu vaši trampotu tamhle z borovice," řek-

la. "A tak vám něco nesu ze své zimní špaj-

zky. Tuhle jsou hříbky a tuhle křemenáče, 

aby byl kuba správně dočerna." 

 

Rumcajs, než sáhl pro kudlu, aby to veverčí 

nadělení pokrájel do rendlíku, ještě povídá: 

,,0 to je na tom loupežník líp než knížepán, 

že má veverku za dobrou přítelkyni." 

 

Potom vařili kubu: z Kastlových krup, soli, 

pepře, jezevčího sádla a veverčího nadělení. 

Vonělo to až do jičínského zámku. A když 

toho černého kubu snědli, zazpívali si struč-

nou loupežnickou koledu: 

Vyletěla na nebesa 
vlasatice kometa, 
měsíček tam trousí hvězdy, 
kometa je zametá. 

Krásné Vánoce 
všem,   

Ondřej Koláčný 

 

Vánoce u Rumcajsů   (Václav Čtvrtek) 


