
dobytný ledový palác střežený chladnokrevným dra-
kem, na něhož ani vroucí voda neplatí, natož vřelé 
slovo. Jako na podnose mu děti nadělovaly nejrůz-
nější sněhové hlodavce, opeřence a dokonce i své 
domácí mazlíčky, ale s drakem to ani nehnulo. Jedi-
ným možným způsobem, jak tohoto neotesance 
donutit ale-
spoň trochu 
pookřát, bylo 
asi postavit 
mu do cesty 
nějakého 
„otesance“, 
nejlépe snad 
samotného 
Otesánka. 
To už je ale 
jiný námět 
na jiné vý-
tvarné zpra-
cování. A než 
se nechat 
taky sežrat, 
to už si raději 
počkejme, až 
se za několik 
měsíců oteplí 
a po dračím 
kolosu a 
vzpomínce 
na jeho svár nezůstane víc než kus nosu, či kaluž a 
trocha vodních pár… :-) 

 
Za výtvarný obor s pozdravem, Mgr. Miloš ŠolcMgr. Miloš ŠolcMgr. Miloš ŠolcMgr. Miloš Šolc 

A byl tu leden! – 
Měsíc talentových přijíma-
cích zkoušek na střední a 
vysoké školy uměleckého 
zaměření. I někteří z našich 
žáků prověřili své štěstí a 
hlavně své schopnosti před 
odbornými komisemi a 
mnozí z nich také uspěli. 
Nyní mohu s jistotou říci, že 
gratulovat smíme: Adélce Adélce Adélce Adélce 
Koubové,Koubové,Koubové,Koubové, která byla přijata 
na Střední uměleckou ško-
lu Václava Hollara v Praze 
(obor Propagační výtvarnic-
tví / Grafický design), Anič-Anič-Anič-Anič-
ce Štolcové,ce Štolcové,ce Štolcové,ce Štolcové, jež bezkonku-
renčně vybojovala prven-
ství u přijímacího řízení na 
Střední škole oděvního a 
grafického designu v Lysé 
nad Labem (obor Modelář-
ství a návrhářství oděvů) a 
Týně Jemelíkové,Týně Jemelíkové,Týně Jemelíkové,Týně Jemelíkové, která se 
od září tohoto roku bude 
učit výtvarně zpracovávat 
kovy a drahé kameny na 
Střední uměleckoprůmyslo-
vé škole v Turnově. Další 
žáky a především studenty 
II. stupně ZUŠ, hlásící se na 
vysoké školy, vše teprve 

čeká, tak jim společně drž-
me palce… 

S lednem kromě 
„přijímačkové mánie“ přišel 
i sníh, a ten nám padá 
nejen ze střech zámku 
dovnitř do nádvoří (na což 
si dávejte dobrý pozor), ale 
také na jičínské ulice. V 
úterý 13. 1. jsme se proto 
ssss    2., 3. a 4. ročníkem2., 3. a 4. ročníkem2., 3. a 4. ročníkem2., 3. a 4. ročníkem do 
těchto ulic vydali a na Vald-
štejnově náměstí se zú-
častnili „kurzu“ sněhoso-
chání. K-klub Jičín zajistil 
kvalitní lopaty a ještě kvalit-
nější teplý čaj, my jsme se 
postarali o doplnění počtu 
těch nejkvalitnějších výtvar-
níků a město Jičín poskytlo 
kvalitně nadšené publikum 
malých dětí s maminkami i 
seniorů zpestřujících si 
vycházky nevšedním pohle-
dem na pracovité mistry. 
Výsledek proto nemohl 
dopadnout ani jinak, než 
kvalitně:  

Pod vedením mis-
tra hlavního – zkušené 
sochařky z Hořic –, slečny 
Lenky Mannové, vznikl ne-

A byl tu leden… 
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 Sobotecké děti a 
učitelé ho znají velmi 
dobře. A pro vás ostatní -  
je prostorný, světlý, ani vel-
ký, ani malý, občas to 
v něm trochu vrže, ale hlav-
ně je zařízen podle vkusu 
ze 70. let minulého století.  
Umakarty na zdi, staré zá-
řivky, …. zkrátka nic moc. 
Mluvím, vlastně píšu o sále 
Spořitelny v Sobotce, kde 
se koná většina našich vy-
stoupení a koncertů. Město 
Sobotka, které tento sál 
vlastní, se rozhodlo, že se 
ho pokusí trochu oživit a 
nově vybavit. Proto 
v současné době podává 
žádost o grant na Minister-
stvo pro místní rozvoj. Roz-
hodli jsme se, že k této 
žádosti přidáme i pohled 
dětí. Takže ve spolupráci se 
Základní školou Sobotka 
nám to děti nejen namalo-
valy, ale i napsaly. Přečtěte 
si, jak to vidí…..  
 
Žofie BuchalováŽofie BuchalováŽofie BuchalováŽofie Buchalová: ,, koncert-
ní sál byl sice dříve, když se 
postavil, v pořádku, ale teď 
tam vržou židle, dveře, 
podlaha… Okny tam táhne 
a také je tam zima. Ale ne-
bylo by tam útulno ani kdy-
by sebevíc topili. Jsou tam 
hnědé skoro průhledné 
závěsy, které působí dost 
studeně. 
Kdybych měla koncertní sál 
změnit, tak by to byla celá 

budova. Akustika tam je 
velmi špatná. Osvětlení by 
chtělo vyměnit za krásný, 
velký, skleněný lustr. Se-
dačky bych potáhla jemným 
černým sametem. Podla-
ha? Nejhezčí by byl hnědo-
červený koberec. Ale  ná-
vštěvníci by ho ušpinili, 
umazali a zničili. A tak tře-
ba nové parkety by se hodi-
ly. Tyhle jsou už staré, roz-
vrzané a plesnivé. Závěsy 
by chtěly taky ze sametu, 
ale z tmavě zeleného. Měly 
by být dlouhé a těžké. A 
byla bych moc ráda, kdyby 
se to stalo skutečností. A 
myslím, že bych nebyla sa-
ma“. 
 
A toto je pohled Štěpána Štěpána Štěpána Štěpána 
RichteraRichteraRichteraRichtera: 
,, podle mě by se měly vy-
měnit hlavně sedačky, pro-
tože když se zvednu, tak se 
zvedne i soused o tři sedač-

ky vedle…….. Nechci nic 
vytýkat ale ani dveřím 
(lítačky) by neuškodilo, kdy-
by byly jiné, protože když 
jimi projdu a třeba za mnou 
někdo jde a není připraven 
ty dveře přidržet, tak ho to 
překvapí a už nemá čas dát  
před sebe ruce a bum, má 
rozbitý nos………….. Nově 
vymalovat by také neuško-
dilo. Položit novou podlahu 
a novými závěsy se také nic 
nepokazí. Pro starší a posti-
žené lidi bych zavedl mezi 
schodiště výtah. Další chy-
by nejsou tak panické a 
proto ukončuji debatu o 
vylepšení koncertního sá-
lu.“   
Děkuji za spolupráci ZŠ  
v Sobotce, (p. učitelkám  
Drbohlavové, Jiráskové a 
Knapové) 
    

Petra MatouškováPetra MatouškováPetra MatouškováPetra Matoušková    

S určitosti vím, že pokud se 
nám něco nezdařilo, do 
konce školního roku to spo-

lečně vylepšíme. ☺ 
V únoru přeji celému smyč-
covému a kytarovému od-
dělení krásné prázdniny  

MiloslavaMiloslavaMiloslavaMiloslava VrbováVrbováVrbováVrbová 

Tak jsme se dohráli až do 
pololetí školního roku. Vy 
všechny víte, jak jste se 
tento půlrok snažili a na mě 
zbylo ohodnotit vaše snaže-
ní. Pevně věřím, že jsem 
nikomu z vás neukřivdila, 
protože jsem přesvědčena, 
že stejně jako já i vy miluje-
te violoncellovioloncellovioloncellovioloncello.  

…..z naší pobočky v…..z naší pobočky v…..z naší pobočky v…..z naší pobočky v    SobotceSobotceSobotceSobotce    

Moji milí žáci...Moji milí žáci...Moji milí žáci...Moji milí žáci...    
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