
V tomto roce nás čeká 
opět mnoho zajímavých 
projektů. 

 
Ať už je to finální do-
končení pilotního 
zpracování dokumen-
tu školního vzděláva-
cího programu zá-
kladního uměleckého 
vzdělávání, na kterém 
se již druhým rokem 
podílejí všichni peda-
gogové naší školy, 
nebo je to připravova-
ný zájezd pro žáky 
výtvarného oboru výtvarného oboru výtvarného oboru výtvarného oboru na 
plenér do Itálie (v 
květnu), soutěž ko-
morních souborů vy-
hlášená Minister-
stvem školství, mlá-
deže a tělovýchovy 
(krajská kola se usku-
teční v naší škole již v 
březnu),   pak je to 
příprava na květnové 

Valdštejnské slavnosti, v 
dubnu nás potěší projekt 
tanečního oborutanečního oborutanečního oborutanečního oboru, který 
chystá opětovně skvělou 

show v místním Masary-
kově divadle a konečně 
také nové vystoupení žá-
ků literárně dramatického literárně dramatického literárně dramatického literárně dramatického 

oboruoboruoboruoboru, který měl první 
premiéru na sklonku 
minulého roku s po-
hádkou o Červené 
Karkulce. 

 
Ale úplně nejblíže je 
termín pravidelných 
pololetních přehrávekpololetních přehrávekpololetních přehrávekpololetních přehrávek, 
které se budou konat 
18. 18. 18. 18. ---- 22. ledna 2010.  22. ledna 2010.  22. ledna 2010.  22. ledna 2010. 
Konkrétní harmono-
gram bude vyvěšen 
příští týden na nástěn-
ce vedle hudební nau-
ky. V letošním roce 
všichni žáci na pře-
hrávce předvedou hru 
etudetudetudetud.  Tak hodně štěstí 
a minimální trému! 

 

J.Komárková 

 

Co nás čeká v tomto novém roce 

Jaké nás čekají prázdniny? 

• 29. 1. - Pololetní 

• 15. - 21. 2. - Jarní 

• 1. - 5. 4. - Velikonoční 

• 1. 7. - 31. 8.  - Hlavní 

Novoroční koncertní revue 

„A co Vy, pane kolego?“„A co Vy, pane kolego?“„A co Vy, pane kolego?“„A co Vy, pane kolego?“    
 
To je název pořadu, jenž se koná pod 
záštitou pana starosty Jičína Ing. Marti-
na Puše, který pronese slavnostní no-
voroční přípitek. 
Přijďte se pobavit a poslechnout krás-
né melodie. 
Účinkující vás zvou na původní zábav-
nou hudebně divadelní revue s přípit-
kem. 

Oslavte nový rok s nimi! Pozvání přijali 
i L. van Beethoven, J. Strauss, B. Sme-
tana.  
Účinkují David Kříž David Kříž David Kříž David Kříž (kolega, baryton), 
Ondřej Koláčný Ondřej Koláčný Ondřej Koláčný Ondřej Koláčný (kolega, housle), Jitka Jitka Jitka Jitka 
Břízová Břízová Břízová Břízová (housle), Pavel Krčmárik Pavel Krčmárik Pavel Krčmárik Pavel Krčmárik 
(klavír).  

    
Čtvrtek Čtvrtek Čtvrtek Čtvrtek 7. ledna 2010 7. ledna 2010 7. ledna 2010 7. ledna 2010 v v v v 19:00 19:00 19:00 19:00 ho-ho-ho-ho-
din v Porotním sále jičínského zám-din v Porotním sále jičínského zám-din v Porotním sále jičínského zám-din v Porotním sále jičínského zám-
ku.ku.ku.ku.    

Přejeme vám všem pohodový a šťastný rok 2010 
plný zdraví i lásky! 

Ročník 5., náklad 400 

1. leden 2010 

ZUŠZUŠZUŠZUŠKOVINKY, LEDEN KOVINKY, LEDEN KOVINKY, LEDEN KOVINKY, LEDEN 2010201020102010    
Základní umělecká škola J. B. Foerstera Jičín 



3. prosince 2010 3. prosince 2010 3. prosince 2010 3. prosince 2010 se narodila v 9:33 
hodin naší bývalé paní učitelce v 
Sobotce Mgr. Zdence Badové holčič-
ka TerezkaTerezkaTerezkaTerezka. Měřila 48 cm a vážila 
3,06kg.  

 
13. prosince 2010 13. prosince 2010 13. prosince 2010 13. prosince 2010 se paní učitelce 
Daniele Salayové (Štolfové) narodil v         
syn MatyášMatyášMatyášMatyáš. Měřil 48 cm a vážil 2,5 
kg. 

 
Přejeme srdečně oběma spokojený 
život plný zdraví, spokojenosti i lásky 
a maminkám radost ze svých potom-
ků! 

 

Stránka 2 

Zveme Vás na koncert komorní hudby 

HUDEBNÍ HÁDANKA, uhodnete? 
 

Délku tónů přesně měří, dobře dělá, kdo mu věří. 

Dobře dělá, kdo si zvyká hrát vždycky tak, jak 

on tiká!  

V Porotním sále se bude konat 26. ledna od 
16:30 koncert, na kterém zazní skladby psané 
pro komorní seskupení.  
Účinkovat budou naši žáci, kteří se právě věnují 
komorní souhře.  
O tom, jak jim to jde, se přijďte  sami přesvěd-
čit. 
Koncertem vás bude provázet paní učitelka 
Zdeňka Svobodová.  

Ročník 5., náklad 400 ks 

Moje žena má hudební nadání ! Vážně? 

No co ví,  to vytroubí sousedce. 

Kdo jsi se nám v minulém roce narodil? 


