
Jistě si pamatujete na naši bývalou hospodářku školy paní Kateřinu 
Řehákovou. Před třemi týdny se stala šťastnou maminkou dcerky 
Viktorky. 

Aby Těch radostí nebylo málo, tak na Apríla 1. dubna 2010 se paní 
učitelce MgA. Monice Chmelařové narodil syn Jakub. 

Oběma rodinkám přejeme pevné zdraví a ať  

jim děti rostou jen ku radosti!!! 

ZUŠkovinky 
Duben 2010 

Hody, hody, doprovody, dejte vej-
ce malovaný!  

Nedáte-li malovaný, dejte aspoň 
bílý, 

slepička vám snese jiný. 

Touto koledou 
Vám přeji krásné 
velikonoce a pěk-
nou pomlázku. 

Nejdůležitější akcí, nejenom pro smyčcové odděle-
ní, je absolventská přehrávka (7.  duben 2010 od 
15 hodin) a následně absolventský koncert - 23. 

dubna 2010 v 18:00 hodin v Porotním 
sále. V našem oddělení jsou dvě absol-
ventky na housle Kristýna Veselková 
a Jitka Šimonová  paní učitelky Ma-
rie Stříbrné. Držíme všem všechny 
palce.  

Koncert je prestižní akcí pro zúčastněné, 
tak prosíme všechny návštěvníky o spole-
čenské oblečení. 

Už když jsem se ráno vzbudi-
la, jsem věděla, že se tento 
den zapíše navždy do dějin. 
No řekněte - není už jen „9. 
březen“ magické datum? 
Ano, do dějin se opravdu 
zapsalo a to zvláště pro ně-
které ze studentek Základní 

umělecké školy zde v Jičíně. 

Začátek dne nebyl zas tak špatný - vyšla 
jsem z domu s krásně lehkým pocitem, 
který jsem přičítala na míle vzdálené 
trémě. Tento pocit jsem si však užívala 
pouze do doby, než jsem zjistila, že mi je 
lehko ze zcela jiného důvodu - zapomněla 

jsem si doma cello…  Vrátila jsem se 
o ulici zpátky a už mi nebylo tak lehce, 
jelikož hlas, který mi říkal: „No co, jsi 
přece umělec,“ se mi nezdál  až tak pravdi-
vý. Ale do ZUŠky jsem se nakonec přeci 
jen dostavila včas.  

Když jsem přišla do naší rozehrávací třídy, 
zjistila jsem, že tu už dávnou jedou všichni 
na vlně pohody, a tak jsem se přidala. Od 
rozkoukaného filmu nás občas někdo vyru-
šil, ale jelikož jsme tolerantní mladí, nada-
ní lidé, dokázali jsme i tohle odpustit. 
Myslím si, že i ty malé flétnistky by byly 
shovívavější, kdyby tam taky seděly 
v mikrospánku s otevřenýma očima, ale 
všechno má svůj čas… Když už byl 
OPRAVDU čas vyrazit, přešly jsme i se 
svou vlnou pohody do Poroťáku a přiklá-
dám to pouze štěstí, že jsme přes svůj 
smích zezadu ze salónku slyšely potlesk, 
který avizoval, že jsme na řadě…  Flegma-

tismus - slabé slovo…   

Ale je pravda, že nikdo neomdlel, nikdo se 
nerozkřičel uprostřed hry na spoluhráčku, 
že to „voře“ a co bylo hlavní - všechny jsme 
se ve zdraví uklonily a odešly. Myslím si, 
že nebýt toho rozkoukaného filmu ve třídě, 
tak fenomenální výkon bychom asi ani 
nepodaly. Ano, dokonce jsme to daly i do 
tempa a to jen díky scéně, která skoro 
rozhodla o osudu hlavní hrdinky filmu

. „Však my jim ten Liberec zbourá-
me!“ A s touto myšlenkou jsme odcházely 
domů, když nám řekli, že postupujeme 

dál !!! Národní kolo...celostátní…
jak pěkně to zní, že? „Tak to pěkně oslav.“ 
Řekla mi Terka, když jsme se loučily. Ano, 
řádně jsem to oslavila - učila jsem se.

 A musím vám říct, že to je u mě 
tak výjimečné, jako soutěž sama… 

Za soubor Cantus firmus   

Anežka Pokorná 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Jen na vysvětlenou. Soubor Cantus 
firmus a Duo zobcových fléten (Darina 
Stránská a Pavlína Čechová) postoupily z 
krajského kola 9.3. 2010 do celostátního 
kola, které se koná 16.-17.4. v Liberci. 

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí!!! 

Můj soutěžní den… 

Hody, hody, doprovody,... 

Základní umělecká škola J. B. Foerstera Jičín 

1. duben 2010 

Počet výtisků 
550 kusů 

RADOSTNÉ UDÁLOSTI... A kdo se v dubnu narodil? 

• 7. 4. 1981 pan učitel Pavel Krčmárik 

• 15. 4. 1949 paní učitelka v.v. Jana Nevrlá 

• 19. 4. 1954 paní učitelka Hana Botková 

• 21. 4. 1957 paní učitelka Zdeňka Svobodová 

Všem přejeme pevné zdraví a 

 spokojenosti v dalších letech! 



tu pro rodiče a 
veřejnost. 

 
Netrafolka, pě-
vecké trio a Zá-
mecký pěvecký 
sbor se pilně při-

pravuje na Valdštejnské slavnos-

ti, které pro vypuknou v sobotu 

29. května 2010. 

Ať se nám daří!!!  

Svobodová Zdenka  

Vážení a milí, 

kdo se přišel v úterý 9. 3. 2010 podí-
vat do ZUŠky, stal se svědkem setká-
ní hudebníků z celého kraje. Dechaři 
počtem samozřejmě vedli, ale 
v komorní hře spojili své dovednosti 
např. s klavíristy a kytaristy. 

Co že se to vlastně dělo? Soutěžilo. A 
tady jsou výsledky našich želízek 
v ohni. 

Krajské kolo soutěže Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy v 
komorní hře s převahou dechových 
nástrojů: 

Kategorie 1 a, 

3 místo: Duo zobcových fléten - 

Leona Laurinová a Klára Kovandová 

2.místo: Duo zobcových fléten - An-
na Janků a Pavlína Čechová, 

2.místo: Duo zobcových fléten - Te-
reza Špicarová a Jana Jarolímková 

1.místo s postupem do celostát-
ního kola : 

Kategorie 1 a, 

Duo zobcových fléten (Darina 
Stránská a Pavlína Čechová , vyučující 
p.  uč. Jana Kracík) 

Kategorie 3c, 

Cantus firmus (Lenka Hermannová 
- zobcová flétna, Terezie Kracíková - 

příčná flétna, Anežka Pokorná 
- violoncello, Darina Stránská 
- klavír, cembalo, vyučující p. 
uč. Katarína Kalvodová) 

Koho zajímají čísla, tady jsou: 

- z 87 uskupení postoupilo do 
celostátního kola celkem 15, 

- soutěže se zúčastnilo 311 
dětí z 27 škol Královéhradec-
kého kraje. 

Děkujeme děvčatům za skvě-
lou reprezentaci školy a měs-
ta!!!Co dodat? Držte jim pěsti 
16. a 17. dubna, budou 
v Liberci bojovat do poslední-
ho dechu a do poslední noty . 

Katarína Kalvodová 

rou jednoho, komu se 
lidová písnička poved-
la nejlépe. 

Odměnou bude obrá-
zek, který nám na 
téma lidových písní 
připravují žáci výtvar-
ného oboru  pod vedením pana 

učitele Miloše Šolce. Moc děkuje-
me!!! 

 
Nebude to ale jediná odměna. Ti 
nejlepší si pak lidovou písničku 
zazpívají na závěrečném koncer-

Chystáme se s Anetou Klap-
kovou a Ivanou Tůmovou 
na absolventskou přehrávku 

7. 4. 2010. 

Na pátek 16. dubna 
2010 připravujeme pěvec-

kou dílnu v Porotním sále. V 
rámci odpoledne každý žák 
pěveckého oddělení z I. i II. 
stupně zazpívá  jednu lido-

vou píseň.  

Žáci se budou vzájemně hod-
notit a za každý ročník vybe-

Krajské kolo soutěže v Jičíně 

Hlásání o zpívání!!!  

Je to vlastně takové vzájemné louče-
ní, zároveň i bilancování na které se 
těšíme (nejen pro tu slavnostní atmo-
sféru), i přestože dochází k loučení 
mezi učiteli i žáky. 

Je to večer slavnostní i tím, že tradič-
ně nad ním přebírají záštitu pan mís-
topředseda Senátu ČR pan MVDr. 

Jiří Liška a starosta města Jičína 
pan Ing. Martin Puš, kteří zároveň 

předávají všem „vyřazeným“ ab-
solventům věcné dary, jenž kaž-
doročně žákům věnuje Sdružení 
rodičů při ZUŠ Jičín. 

Srdečně jste všichni zváni na 
tento večer do Porotního sálu v 

pátek 23. dubna v 18:00 ho-

din. 

Jaroslava Komárková 

Tradičně patří závěr měsíce dubna 
nejprestižnější akci v naší škole za 
celý školní rok. 

Je to večer, který patří pouze a jen 
absolventům hudebního, tanečního 
a výtvarného oboru. Večer, kdy vstu-
pují naši žáci po ukončení čtyřletém, 
sedmiletém či jedenáctiletém studiu 

zcela samostatně do světa umění.  

VEČER, KTERÝ PATŘÍ JEN ABSOLVENTŮM… 
 

*   23. duben 2010            *    18:00         *   Porotní sál 

Podrobnější 

informace o 

škole i o 

jejích 

aktivitách 

najdete na 

http://

www.zusjicin

.cz 



                  Proběhl úspěšně, 
v Porotním sále bylo doslo-
va „narváno“ a na dobrovol-
ném příspěvku se  pro 
SRPŠ vybraly skoro tři 
tisíce korun. 

 Velká většina mladších 
žáků předvedla výborně 
svoje vystoupení. Největší 
potlesk měla princezna 
Valentýna Šatrová za po-
hádkovou písničku „Když 
se načančám“, sbor dětí 

„Zámecké myšky“ 
v kouzelných myších (nejen) 
maskách, Zdislava Pokorná 
za „Myší rock´n ´ roll“ a  Jiří 
Novotný za „Bugatti step“.  

Hrát, tančit  a zpívat přišli i 
Večerníček, dva ježci na 
koloběžce, také arab 
v typickém turbanu 
s arabskou „Karavanou v 
poušti“, nejmladší baletky 
s jarními písničkami a tan-

cem, loupežník Lotrando bez Zu-
bejdy. Byli tam klokani, oslíci a 
Růžový panter, medvědi tančili 
tango a jeden z klaunů obrátil 
naruby celou pohádku. Přišlo i 
čtvero ročních období ve fantastic-
kých podomácku vyrobených úče-
sech s mandarinkou, banánem, 
jablky a pomeranči, přičemž Zima 
hrála na klavír v rukavicích. 

Kytarový orchestr zaswingoval a 
kdo chtěl, mohl s ním tančit char-
leston.  Na klavír se mazal a roz-
dával  chleba s máslem 
(Mozartova skladba Chléb 
s máslem), dostavil se velký flét-
nový  soubor z malých flétnistů a 
malý flétnový soubor  z velkých 
flétnistek.  Účastnili se  klauni, 
šašci i Charlie Chaplin. 

 A rovněž byl ustanoven rekord 
v počtu dětí hrajících jednu píseň. 
Na jevišti bylo 49 myšek 
s bouchacími a chrastícími nástro-
ji, 1 lesní roh, 13 zobcových fléten, 

4 příčné flétny a 18 kytar, dirigu-
jící králík,  klavírista Pavel Krč-
márik a fagotistka Jana Kracík 
se s ohledem na věk nepočítají. :-
)Písničku Bob a Bobek hrál tento 
orchestr po jedné zkoušce a do-
padlo to dobře. Jednak jsou to 
šikovné děti a hlavně kantoři je 
dobře připravili (hlavně pro flét-
ny je to fakt těžká písnička) . 

Děkuju tímto úplně všem mu-
zikantům - žákům, že to do-
padlo tak hezky, rodičům 
těch dětí, za to že je podporu-
jí v mnoha směrech a všem 
kolegům – Zdeně, Jarce, kte-
rá fotila, Michalovi a Františ-
kovi za doprovody a inspici, 
Věře za myšky, Katce, oběma 
Evám, Janě, Slávce, Haně, 
Pavlovi, Janě a  Markétě, že 
do toho jdou vždycky se 
mnou a v neposlední řadě 
všem z výtvarného oboru za 
nádhernou výstavu, která 
dokreslila celý klaunovský 
podvečer,   Ivana Hučíková 

• Výtvarný obor - přízemí - 1. nádvoří 

• Taneční a Dramatický obor - II. patro zámku - č.uč. 

207 

• Hudební obor - II. patro - č. uč. 211 - 

housle, violoncello, klavír, keyboard, varhany, lesní roh, 
trubka, pozoun, tuba, zobcová i příčná flétna, klarinet, 
saxofon, fagot, sólový i sborový zpěv, kytara. 

Protože mnoho rodičů se již ptá na termín talentových 
přijímacích zkoušek do naší školy pro školní rok 2010-

2011, vypsala ředitelka ZUŠ J. B. Foerstera tyto termí-
ny: 

Pro výuku v pobočce v Sobotce - 1. 6. 2010 v době 

14:00-16:00 (sborový zpěv, trubka) 

Pro výuku v Jičíně - 2. a 3. 6. 2010 ve 14:30 - 16:30 

Talentové zkoušky 

Aprílový koncert 

Večer jsme byli všichni opravdu una-
veni, ale ještě jsme zvládli mimo sou-
těže „Ideální taneční hodina“  i krát-
kou diskotéku. 

Neděli jsme opět strávili poctivým 
zkoušením tanečních čísel, která jsme 
připravovala pro naše dubnové před-
stavení. Po obědě jsme zorganizovali 
sami pro sebe malé vystoupení pod 
názvem „Ukaž co umíš,“ kde se před-
vedly všechny tanečnice se svými cho-
reografiemi. 

Z Nebákova jsme odjížděli v 15,00 
utancovaní, unavení, ale spokojení, že 
jsme vše perfektně zvládli, i přes re-
kordní počet účastníků (53). 

V následujících několika týdnech bu-

deme pokračovat v intenzivní pří-
pravě na představení „Tanec ve 
světě, svět v tanci,“  

které  uvedeme 14.4 .2010 ; 
v dopoledních hodinách ho předve-
deme dvakrát žákům 1. a 2. stupně 
základních škol, večer od 18,00 
pak pro veřejnost.  

Tímto jste srdečně zváni! 

Dále se ještě 18. 4. 2010 zúčastní-
me soutěže Rychnovský pohárek 
v Rychnově nad Kněžnou, a aby 
toho nebylo málo, 8. 5. 2010 ještě 
taneční soutěže Destiny’s Jam 
v Jičíně. Doufáme, že nám budete 
držet palce. 

Eva Černochová 

Tradiční soustředění Tanečního oboru 
na Nebákově se konalo ve dnech 19.3. – 
21.3. 2010. Ihned po příjezdu jsme se 
ubytovali, připravili sál a začali zkou-
šet – nejprve s nejmladšími dětmi, poz-
ději s těmi staršími. Po večeři náš tré-
nink pokračoval až do 20,30. Za odmě-
nu jsme se večer pobavili u taneční 
soutěže, které se také zúčastnila dvoji-
ce p. uč. Čejková a p. uč. Krčmárik; 
získali zvláštní cenu poroty za originál-
ní taneční výkon. 

Sobota byla nejnáročnějším dnem pro 
všechny, jak pro tanečnice, které měly 
rozepsané zkoušky na sále tak, aby 
všechny prošly opravdu náročným tré-
ninkem, tak pro pedagogický doprovod, 
který se staral o vše potřebné 
(vycházka s nejmladšími dětmi, apod.). 

Zprávy z tanečního oddělení 



AKCE NAŠÍ ŠKOLY V DUBNU 2010 
• 7.4. v 15:00 - Absolventská přehrávka v Porotním sále 

• 10.4. dopoledne - Vítání občánků v Obřadní síni 
• 14.4. v 9:00 a v 11:00 vystoupení tanečního oboru pro žáky ZŠ 

• 14.4. v 18:00 v Masarykově divadle představení tanečního oboru „Tanec ve 

světě, svět v tanci“ 
• 15.4. v 17:30 Jarní koncert žáků pobočky v Sobotce v Městském divadle v So-

botce 

• 16.4. ve 14:00 v Porotním sále pracovní dílna pěveckého oddělení 

• 17.4. se Kytarový orchestr zúčastní v Turnově festivalu kytarových orchestrů 

„Kytaření“ 
• 16. - 17.4. - celostátní kolo soutěže MŠMT v komorní hře - ZUŠ Liberec 

• 23. 4. jedeme se účastnit soutěže „Teplické flautohry“ v Teplicích v Čechách 

•  23. 4. v 18.00 v Porotním sále slavnostní koncert absolventů  

Je tu duben a my již za kamny nebudem! 
My budeme spolu s absolventkami výtvarného 
oboru tvrdě pracovat na závěrečných pracích, které 
budou k zhlédnutí dne 23. 4. 2010 na Absolvent-
ském koncertě ZUŠ a o měsíc později i ve vestibulu 
MÚ Jičín (termín výstavy včas upřesníme). Aby-
chom ale událostem nepředbíhali a nelákali Vás na 
něco, co teprve vzniká, seznamte se nejprve 
s autorkami a s prostředím, v němž se jejich „díla“ 
rodí:   

 „Dívčí jazykový kroužek při výtvarném tvo-
ření“ 

Letošní 7. ročník výtvarného oboru naší ZUŠ fun-
guje z mého distancovaného pohledu učitele jako 
jakýsi svobodomyslně uvažující soukromý podnik 
bez výrobních linek, který neplodí sice mnoho, ale 
pokud už něco vyprodukuje, stojí to za to – alespoň 
po stránce originality a nápadu, když už ne 
z hlediska dokonalého provedení (jako to bylo hlav-
ně u absolventů loňských). Prvním z našich 
„pracovníků“ je Lucie Breuerová.  

Lucka ráda plave a stejně mrštně, jako v bazénu, se 
pohybuje i ve výtvarných vodách. Její práce je po-
ctivá a nese odpovídající ovoce, které by ovšem 
bývalo ještě sladší, kdyby se projevovala více na 
prázdný papír a trávila méně času verbální aktivi-
tou. Tímto způsobem vyjadřování se tu koneckonců 
zabývá většina studentek, a jelikož je 7. ročník 
sestaven výhradně z holek, pojmenoval jsem ho 
pracovně „Dívčím jazykovým kroužkem při výtvar-
ném tvoření“ (dále jen „DJKVT“). Jeho členkou je i 
Hana Holasová.  

Hanča se zdá být typem univerzálního umělce, 
který se možná ještě hledá. V poslední době se ale 
zabývá především grafikou, která jí zatím sedí asi 
nejvíce. Její jednoduchý vizuální styl by dle mého 
názoru uvítala většina grafických studií, a pokud 
by se jednou nechtěla živit zrovna touto prací, veli-
ce obstojně by se mohla uchytit například coby 

František Kupka). I když je to téměř sto let, 
co se ve výtvarném umění začali objevovat 
podobné úkazy, je tento způsob tvorby (a 
myšlení) u tak mladé dívky poměrně nadčaso-
vý. „Jen tak dál, Olčo,“ chce se mi zakřičet! 
A tak to zde alespoň píšu… 

Klaunem, bavičem a zakladatelem 
„DJKVT“ (spolu s Annou Štolcovou) je Anna 
Šmejcová (ta podobnost jmen snad ani ne-
může být náhoda). Anna je prototypem spoje-
ní geniálního kreslíře a vtipného glosátora, 
jakých se v historii vyskytovalo jen málo 
(snad jen Francisco de Goya a Honoré Dau-
mier – mí nejoblíbenější). Jako opravdu origi-
nální, typická kreslířka má mnoho možností 
jak v životě prorazit (od tvůrce komiksů a 
ilustrací až po filmového animátora). 

Anna Štolcová. I přesto, jak aktivně využívá 
svá ústa k nejrůznějšímu nervy drásajícímu 
drmolení a drbání, nebude z ní Dr., nýbrž 
oděvní návrhářka. Dokázala se totiž prokres-
lit a promalovat k prvenství u přijímacího 
řízení na Střední školu oděvního a grafického 
designu, kde nemají řeči rozhodně žádnou 
váhu. 

A konečně: Alžběta Šturmová. Bety začala 
výtvarný obor navštěvovat až letos, ale i 
přesto za malou chvíli dokázala moc. Až bu-
dete v září vídat upoutávku na 20. ročník 
festivalu Jičín – město pohádky (která je už 
nyní k vidění v záhlaví stránky http://
www.pohadka.cz), vzpomeňte si na ni. Jejím 
autorem je totiž právě tato studentka gymná-
zia, které rovněž přičítám možnou slibnou 
budoucnost úspěšné výtvarnice. Je to jen na 
vás, holky. Tak to neprokecejte! 

Za výtvarný obor  Miloš Šolc 

návrhářka vtipných námětů na trička (jako 
třeba UAX či Rejoice). 

Další členkou „DJKVT“ je Kristýna Jeme-
líková – spolehlivý dodavatel nejrůznějších 
sladkostí a laskominek, kterými s oblibou 
bourá moje dietní limity a narušuje pracov-
ní morálku všech studentek. Týna je šikov-
nou výtvarnicí, a jelikož byla letos přijata 
na Střední uměleckoprůmyslovou školu 
v Turnově, má před sebou slibnou kariéru 
zlatnice. Takovým naším „zlatem“ je napří-
klad i Nikola Koutná – sabotér mého vyu-
čování, který buď ještě nezjistil, že výtvarka 
není jen jednou za 14 dní, nýbrž každý tý-
den, anebo to zjistil (resp. zjistila), ale stále 
dělá, že to neví… Sebe okrádá o mé 
„podnětné“ rady a mě zas dává o polovinu 
víc příležitostí rozčilovat se nad chybějícími 
omluvenkami. Jinak ji ale vídávám rád a 
musím uznat, že v současné době mě mile 
překvapuje, co se tvorby její absolventské 
práce týká, tak se nechte již brzy překvapit 
i vy…  

Jestliže Nikola je sabotérem, je Michaela 
Maderová něco jako mým zástupcem, či 
dokonce výkonným ředitelem celého našeho 
„podniku“. Bez větších problémů přejímá 
moji roli vyučujícího, a to dokonce i ve chví-
lích, kdy se nacházím ve třídě. Myslím, že 
jako učitelka by byla naprosto skvělá. Ať už 
se ale časem rozhodne jakkoli, měla by u 
výtvarničení (a malování zvlášť) zůstat 
alespoň jako u svého koníčka, neboť má vše, 
co malíř potřebuje: cit pro barvu i smysl pro 
kompozici. Tím byla rovněž obdařena i Olga 
Soukupová.  

Její volné kompozice jsou blízké malbám 
tvůrců tzv. Geometrické abstrakce (mezi 
nimi i náš slavný východočeský rodák – 


