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Už to také cítíte? Přichází 
JARO. Už nebudeme tak za-
smušilí a bez nálady. Také tak 
unavení a ospalí jako medvědi. 
SLUNÍČKO nám pomůže a bude 
se nám lépe pracovat. 

Chci vás pozvat na koncerty, 
které se budou konat v měsíci 
březnu. Jsou to tyto dny 2., 11., 
31. 3.  I když koncerty pořádají  
jiná oddělení, určitě si přijďte 
poslechnout své kamarády. 

Ještě v naší Zušce 9. 3.  probí-
há krajské kolo soutěže komor-
ní hry, tak všem soutěžícím 
držme palce! 

Smyčcové oddělení na konci 
měsíce -  30.3. bude mít své 
Dílny. Tentokrát si na nich 
zahrají naši jak malí, tak velcí 
housloví a violoncelloví umělci. 
Každý zahraje jen část etudy 
nebo přednesu – může se sám 
rozhodnout. Pak si o výkonu 
hráčů budeme povídat. Hlavně 
žádný strach. :-) 

 „Rok 2010 je ve znamení tygra, 
který je v tradiční čínské kul-
tuře králem zvířat. Je to inteli-
gentní dravec, patří mezi jedno 
z nejsilnějších zvířat v přírodě, 
a proto i lidé narození v roce 
tygra oplývají silou a mocí. Jsou 
to optimisté s tuhým kořínkem. 
Lunární Rok tygra, který začíná 
14. února, bude rokem dynami-
ky, síly a pozitivního pohybu. 
Čínský lunární kalendář je zřej-
mě nejstarší na světě, byl se-
staven někdy ve třetím tisícile-
tí před naším letopočtem a do 
dnešních dnů se používá v Číně, 
Tchaj-wanu, Japonsku a v Kore-
ji. Kalendář má také dvanáct 
znamení zvěrokruhu podobně 
jako náš sluneční, avšak každé-
mu z nich je přidělen jeden rok, 
nikoli měsíc. Zvířata čínského 
zodiaku jdou po sobě v tomto 
pořadí: myš, buvol, tygr, králík, 
drak, had, kůň, ovce (nebo ko-
za), opice, kohout, pes a prase. 
Ke vzniku zvěrokruhu se vážou 
rozmanitá vyprávění. Podle 
jedné staré čínské legendy 

vyhlásil Nefritový císař 
v nebeské říši, že se do astrolo-
gického zvířetníku dostane jen 
dvanáct nejrychlejších zvířat. 
Během soutěže různá zvířata 
ukázala svůj typický charakter 
a jsou v kalendáři seřazena 
podle toho, v jakém pořadí 
k císaři dorazila. 

                                                                                     

Vrbová Miloslava 

Oddělení EKN 
Milí keyborďáci, vidíte tu krá-
su!!!!! A u nás na nádvoří nebo na 
zahrádkách stále hromady sně-
hu a kaluže a bláto. Máte něja-
ký nápad, jak přivolat jaro? 

Třeba má jaro rádo písničky. 
Podívejte se do svých zpěvníků, 
najděte písničky o jaru a hraj-
te. Nezapomeňte ale otevřít 
okna, aby jaro slyšelo, že už se 

ho nemůžeme dočkat. V březnu 
nás čeká tolik práce a koncer-
tů. Hrají klavíristé, hráči na 
struny houslové a kytarové. 
Měsíc uteče a je tu aprílový 
koncert. Tak nezapomeňte 
zavolat jaro. 

Držím vám palce, aby naše jarní 
hraní a zpívání bylo úspěšné a 
těším se na všechna vystoupení, 

která si v jarním měsíci březnu společně užijeme v naší škole. 

 Marie Stříbrná 
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Únor je vždy rychle kvapícím 
měsícem, zkráceným navíc o jarní 
prázdniny. I přesto jsme 
během něj stihli obeslat 
alespoň jednu výtvarnou 
soutěž, za což se zasloužila 
především paní učitelka 
Jindriška Barchini.  

Celosvětová sou-
těž mladých umělců, pořá-
daná Mezinárodní leteckou 
federací, se letos zaměřila 
na téma Létání se slun-
cem. Skrze něj chtěla dětem přiblížit 
problematiku využití sluneční energie 

jako alternativního, úsporného a 
k životnímu prostředí šetrného paliva, 

které se v současné době začíná uplat-
ňovat u nové kategorie strojů, překo-

návajících vzdálenostní i výškové re-
kordy. 

 Úkolem našich výtvarníků bylo 
takový stroj navrhnout a současně ho 
začlenit do originálního plakátu, propa-
gujícího myšlenku ekologické letecké 
dopravy budoucnosti. Tyto práce budou 
nyní  hodnoceny odbornou porotou a 
uspějí-li v národním kole, poputují do 
švýcarského Lausanne, kde proběhne 
kolo světové. Držme si tedy palce, 
avšak i přesto pamatujme, že důležité 
není vyhrát, ale zúčastnit se… 

Miloš Šolc 

26. ledna 2010 v Porotním sále. Pravda,  
byl trošku delší než je obvyklé, protože 
to vlastně bylo školní kolo soutěže ko-
morních seskupení a všichni si chtěli 
obehrát soutěžní repertoár. Myslím si, 
že bylo co poslouchat a že byl koncert 
pestrý. Představily se zajímavé soubo-
ry, které na škole působí. Kromě duet 
zobcových fléten, to byl Fanfárový 
soubor, Kytarový orchestr, Soubor 
příčných fléten, Chobotnice a Chobot-
ničky (klavír), Klavírní trio, Smyčcové 
duo a trio, Cantus firmus a Netrafolka. 
Netrafolka uvedla v novém složení Jar-
ní suitu v úpravě Jany Včelákové. Mys-

Máte za sebou první pololetí a pokra-
čujeme plnou parou vpřed. Budeme 
připravovat Jarní koncert pěveckého 
oddělení. Zase včas dáme vědět ter-
mín, abyste o něco nepřišli a mohli nás 
přijít podpořit. 

Nyní se připravujeme s mladšími žáky 
na Aprílový koncert, který se koná 31. 
března 2010 v Porotním sále od 16:30. 

A co Netrafolka? Ta se účastnila kon-
certu komorní hudby, který se konal 

lím a soudím podle odezvy vás, poslu-
chačů, že se povedla. Mám radost!!! 
Přeji všem do druhé poloviny školního 
roku hodně sil a radosti ze zpěvu a 
muzicírování!!!          Zdenka Svobodová  

Létání se sluncem 

Hlásání o zpívání.  

Koubová Adéla – Střední umělecká 
škola Václava Hollara v Praze – obor 
Propagační výtvarnictví/Grafický 
design 

 

Štolcová Anna – Střední škola oděvní-
ho a grafického designu v Lysé nad 
Labem – obor Modelářství a návrhář-
ství oděvů 

Všem našim studentům blahopřejeme, 
poděkování také patří panu učiteli Mi-
loši Šolcovi, z jehož třídy výtvarného 
oboru se všechny žákyně k přijímacím 
zkouškám připravovali. 

Tak ať se vám, děvčata, v další Vaší 
umělecké tvorbě daří a jste úspěšné! 

 

Jaroslava Komárková  

Brunnerová Zuzana – Fakulta umění a 
architektury Technické univerzity 
v Liberci 

Drbohlavová Zuzana – Střední škola 
umění a designu v Brně – obor Užitá 
malba 

Jemelíková Kristýna – Střední umělec-
koprůmyslová škola v Turnově – obor 
Výtvarné zpracování kovů a drahých 
kamenů 

Seznam studentů přijatých v lednu a únoru 2010  
na střední a vysoké školy výtvarného uměleckého zaměření  
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Tento článek, jehož autorkou je PhDr. 
Eva Mikanová vyšel v letošním  druhém 
čísle Vlastivědného sborníku „Od Ješ-
těda k Troskám“. Mě zaujala zejména 
tato část:  

Arnošt Josef z Valdštejna (1654-1708) 
byl zakladatelem velkého rodového 
p a n s t v í  n a  M n i c h o v o h r a -
dišťsku. Zasloužil se o hudbu na svých 
panstvích. (Mnichovo Hradiště, Svija-
ny, Turnov, Hrubá Skála, Doksy, Bělá 
pod Bezdězem). V roce 1689 vydal pro 
městečko Bakov nad Jizerou a dále pak 
pro všechna panství důležité nařízení. 
Jedná se o 7 bodů, zde je jedno z nich:  
 ,,Skrze  muziku  v  chrá-

mu Páně čest a sláva bo-
ží zvelebena, pročež i k takovému um
ě n í  ( r o d i č e  d í t k y  s v é )
vésti a cvičiti  dáti  mají  a jakož 
jsem  předešle  nařídil,  že  žádné-
ho  syna  městského k vyučení  ně-
jakého řemesla dovoliti nechci,kterýž 
aspoň na díle v muzice by pově-
dom nebyl, a na chóru v chrá-
mu Páně něco zastati nemohl, což 
i tuto obnovuji a tomu chci, aby to i 
budoucně zachováno bylo. Pročež 
budou-li chtíti dovolení na řemeslo se 
učiti, má a musí se jeden každej  

takovej k umění mus iká l n í-
mu přičiniti.,, 

Toto nařízení, které platilo na všech 
valdštejsnkých panstvích, asi sehrálo  
důležitou roli v hudebním životě oblas-
ti. Máme celou řadu dokladů, že se 
přísně dodržovalo a výjimky se povolo-
valy jen výjimečně.   

A já dodávám: „Není to krásná před-
stava, že by dnes každý řemesl-
ník  kromě toho, že vám bezvadně ob-
loží koupelnu, postaví dům atd., ještě 
také zahrál  na housle, trubku nebo 
klarinet?   

PS není šlechta jako šlechta :)  

 

Petra Matoušková 

ho, proto se bude soutěžit na 3 poroty. 

Soutěž souborů složených z dechových  
nástrojů žesťových bude probíhat v 
sále Biografu Český ráj (10:00-13:00), 
soubory dřevěných dechových nástro-
jů v Obřadní síni (9:30-16:15) a soubo-
ry složené ze zobcových fléten a sou-
bory smíšené s převahou dechových 
nástrojů v Porotním sále (9:30-15:15). 

Každoročně jsme vybráni mezi pár vy-
braných škol, které mají tu čest pořá-
dat krajské kolo soutěže vyhlášené 
MŠMT. V letošním roce přivítáme 
účastníky z Královéhradeckého kraje, 
z 25 ZUŠek (celkem 290 účastníků!!), 
kteří budou soutěžit v komorní hře s 
převahou dechových nástrojů. 

Účastníků a souborů je skutečně mno-

V této soutěži máme i my svá „želízka 
v ohni“ - čtyři dua pro zobcové flétny 
(ze třídy p. uč. Jany Kracík) a Cantus 
firmus (ze třídy p. uč. Kataríny Kalvo-
dové).  

Držme jim palce, v příštím čísle vás 
budeme o výsledcích informovat. 

Soutěž je veřejná, můžete si přijít 
poslechnout. Těšíme se na Vás :-) 

Hudba na Valdštejnských panstvích v 17. a 18. století  

V úterý 9. března přivítáme soutěžící Královéhradeckého kraje 

v květnu budou Valdštejnské slavnosti, 
na kterých chceme taky vystoupit, i 
tomu se musí repertoár přizpůsobit, 
protože jistě chápete, že tam Beatles 
neuplatníme. Po společné poradě a do-
mluvě orchestru bylo rozhodnuto – na 
„Turnovské kytaření“ pojedeme. A na 
jaře nás čekají tyto akce: 

11.3. Kytarový podvečer  v Porotním 
sále od 16.30 

- březnová zkouška kytarových or-
c h e s t r ů  v  T u r n o v ě              
31.3.Aprílový koncert (vtipně se koná 
už 31.3., protože na Apríla začínají 
velikonoční prázdniny  

16. a 17.dubna od 19 hodin v galerii 
Muzea Českého ráje v Turnově, festi-
val  Kytara v Českém ráji aneb Turnov-
ské kytaření 

 www.kytaravceskemraji.estranky.cz/ 

květen/červen – nedělní koncertní vý-
let na Humprecht v Sobotce 

29.5. Valdštejnské slavnosti Jičín. Bu-
de to hodně práce a doufejme, že si to 
užijeme a bude to fajn. HOWGH   

Ivana Hučíková 

 

Kytarový orchestr hudebky bude mít 
nabitý jarní program. Začali jsme 
chystat čtyři písničky od The Beatles 
(nevěřili byste, jak je to náročné ryt-
micky a na souhru…) na tradiční kon-
cert kytarového oddělení a do toho 
jsme zcela nečekaně  dostali nabídku, 
včetně balíku not, od paní Parysové ze 
ZUŠ Turnov k účasti na festivalu kyta-
rových orchestrů „Turnovské kytaře-
ní“ www.corthica.estranky.cz - Co se 
chystá , který se koná 16. a 17. dubna. 
A teď, babo, raď, materiálu a práce je 
spousty a my máme málo času. A 

Kytarový orchestr 
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Narozeniny slaví: 

2.3. - p.uč. Jana Kracík (22) 
17.3. p.uč. Katarína Kalvodová (42) 

21.3. p. uč. Břetislava Matějková (62) 
25.3. p. uč. Eva Černochová (49) 

 
Oslavencům přejeme vše nejlepší!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Chcete-li, abychom vychovávali Vaše 
dítě za Vás, 

stiskněte  6. 

Chcete-li někoho popadnout, dát mu 
facku nebo někoho udeřit, 

stiskněte  7. 

Chcete-li požádat o jiného učitele 

Dobrý den, 

dovolali jste se na automatickou 
ústřednu naší školy. Pro spojení 

se správným zaměstnancem si vy-
slechněte všechny možnosti výběru. 

Chcete-li lhát o tom, proč Vaše dítě 
není přítomno, 

 stiskněte  1. 

Chcete-li se vymlouvat, proč Vaše 
dítě neudělalo domácí úkoly, 

stiskněte  2. 

Chcete-li si stěžovat na to, co dělá-
me, 

stiskněte  3. 

Chcete-li nadávat zaměstnancům, 

stiskněte  4. 

Chcete-li se zeptat, proč jste nedosta-
li informace, které Vám byly 

již několikrát písemně zaslány, 

stiskněte  5. 

(letos již potřetí), 

stiskněte  8. 

Chcete-li si stěžovat na školní dopra-
vu, 

stiskněte  9. 

Chcete-li si stěžovat na školní obědy, 

stiskněte  0. 

 

Pokud si uvědomujete, že toto je re-
álný svět a Vaše dítě musí být odpo-
vědné za své chování, práci ve třídě a 
domácí úkoly a že není chybou učite-
le, když vaše dítě neprojevuje žádnou 
snahu, 

zavěste a mějte hezký den! 

Jestli tohle chcete slyšet v jiném ja-
zyce, přestěhujte se do země, 

kde se jím hovoří. 

Děkujeme za Váš zájem o všeo-

becné a veřejné vzdělávání. 

Telefon do školy :-) 

… a zima ještě nekončí ... 

CO NÁS V BŘEZNU ČEKÁ? 

 
2.3. - Porotní sál - 16:30  koncert klavírního oddělení 

9.3. - krajské kolo soutěže komorní hry (Porotní sál, Ob-řadní síň, Biograf Český ráj, podrobný rozpis naleznete na 
našem webu) 

11.3. - Porotní sál - 16:30 - Koncert kytarového oddělení 
19.-21.3. - soustředění tanečního oddělení na Nebáku 

27.3. - Turnov - zkouška kytarových orchestrů 
31.3. - Porotní sál - 14:00 - Aprílový koncert  

Základní umělecká škola 

J. B. Foerstera Jičín 

ZUŠ Jičín  


