
ještě v životě neviděla, Anežka měla co 
dělat, aby smyčcem neohrozila první řadu), 
čekání… 
Holky, bude 12, jde se na to!!! No co vám 
budu povídat, děvčata jsou úžasná! 
Nic je nevyhodilo z rytmu. Vše zvládly 
s nadhledem a grácií. Skvělé!!! 
Spokojenost a pohoda protkala čekání na 
vyhlášení výsledků… 
2. místo ve své kategorii!!!! Nádhera!!!!
Radost, smích, úspěch… 
A víte, co si na nich nejvíc cením? Že už 
před vyhlášením samy tiply vítěze a uznaly, 
že byl prostě lepší.  A wotomtoje…. 
Skvělé a zážitek na celý život – síla kamarád-
ství v hororu i v trémě.  
Děvčata,  děkuji vám nejen za sebe, ale i za 
školu…jste naší chloubou! 

Katarína Kalvodová 

Bylo to letos. V dubnu. Šestnáctého. I 
sedmnáctého. Celostátní soutěž. Komorní 
hra. Převaha dechů…… 
To je úvod, říkáte si. Asi neumí celé věty... 
Tak já se pokusím…. 
Pátek: Přijely jsme do Liberce v pátek 
navečer a po získání instrukcí (příjemné 
pocity)  jsme se vydaly hledat internát. 
Potkaly jsme známé  z Královehradecké 
Zuš-ky…poradili nám (příjemné pocity). 
Pohoda. 
Ovšem pozor, dorazily jsme k budově 
internátu – ostnatý drát kolem (na pocity 
se radši neptejte…), uvnitř široké chodby 
s nemocničními skříněmi z období 
2.světové války (ó, jé..), mříže na oknech!!! 
Anežka se začala bát…: “Paní učitelko, 
nezavřou nás tady navždycky..?“ Atmosféra 
pokoje byla strohá, sociální zařízení nám 

připomnělo horor „Requiem pro panenku“. 
Posledním hřebíkem bylo tajemné klepání na 
dveře, po kterém na chodbě nikdo ne-
byl….zámek dveří však byl upraven tak, aby se 
zevnitř nedalo zamknout! Jako pedagog jsem 
zaujala bojové postavení: postel u dveří! 
Holky, hlavu vzhůru!!! Duchové nejsou, straši-
dla neexistují!!!! 
Ještě že jsem vzala hru Aktivity, rozptýlíme 
ponuré pocity… 
Buch, buch, buch!! Ozvalo se párkrát, když 
jsme naše herní řádění neovládly a vybuchly 
v nezřízený smích….Hmmm, chtělo by to už 
jít do hajan. Tak jo. 
Sobota: Wow, snídaně, sluníčko! Po vydatném 
spánku jsme už neřešily, že jídelna je 
v podzemí…Náš den je tady. Jdeme na to! 
Rozehrát, zkouška v miniaturní soutěžní míst-
nosti (cembalo se dvěma klaviaturami Darinka 

Zobcové flétny opět bodovaly ... 

Měsíc duben byl pro zobcové flétnisty velmi bohatý a 
napínavý. Nejprve se Darina Stránská a Pavlína 
Čechová jako DUO ZOBCOVÝCH FLÉTEN potýka-
ly v Liberci v celostátní soutěži pořádané minister-
stvem školství v komorní hře a vybojovaly krásné 1. 
místo, které si určitě zaslouží a všichni z toho máme 
velkou radost, protože konkurence z celé republiky 
byla obrovská. 

 O týden později jsme navštívili společně s dalšími 

flétnisty Teplice, kde jsme si to užili a 
přivezli jsme několik pěkných cen a 
umístění, následovně:  

0.kategorie: 
Jitka Najmanová - 1.místo, 
 
1.kategorie: 
Anna Janků  čestné uznání, Pavlína 
Čechová 3.místo, Jan Rýdl 3.místo, 
Jana Jarolímková 3.místo, Tereza 
Špicarová 2.místo,  
 

2.kategorie: 

Darina Stránská  2. místo,  
3.kategorie  
Klára Kovandová (ze tř ídy 
p.uč.Ondřeje Matějky)  3. místo. 
 
Moc děkujeme za klavírní doprovod 
paní učitelce Markétě Maškové, která 
vše krásně zahrála a přispěla k celkové 
dobré náladě našeho flétnového výletu.  
Moc Vám všem děkuji a mám z Vás 
radost, jen tak dál .... 

 Jana Kracík  

Soubor Cantus firmus: Největší zážitek z ústředního kola soutěže 

ZUŠkovinky, květen 2010 
1. květen 2010 

 

„Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus“  
sále 11. 5. v 16.30 hodin. Také si 
pozveme hosty – muzikanty jiných 
oddělení a svoje absolventské výko-
ny předvedou na klavír Juliána Vališ-
ková, na keyboard Lucie Novotná, 
Radomír Žemlička. Jste všichni sr-
dečně zváni. 
 
Na přelomu měsíce května a června 
2010 budou postupové zkoušky. 
Rozpis pořadí žáků bude včas vyvě-
šen na nástěnkách i na školním 
webu.                  Vrbová Miloslava 
 

JARNÍ  KONCERT 
Dne 15. dubna  se uskutečnil společný koncert žáků ZUŠ v Sobotce 
a ZUŠ J.A.Bendy Benátky nad Jizerou. Koncert zahájili  místní žáci. 
Představili se nám tři žáci dechového oddělení (dvě flétnistky a 
jeden trumpetista ) ze třídy pana MgA. Ondřeje Matějky a pěvecký 
sbor Notička pod vedením p.uč. Mgr. Kateřiny Bičíkové. Doprovod 
zajistila p.uč. Petra Matoušková. Děti  projevovaly zájem o věc a 
přirozenou  radost z hudby. V druhé části koncertu jsme měli tu 
čest vystoupit my, členové komorního souboru Bendíci. Pro spo-
lečné vystoupení jsme si připravili převážně barokní repertoár 
autorů jako jsou J.I.Linek, G.F.Telemann, G.F Händel a české lidové 
písně, které patří k našemu národnímu bohatství a jsou stále oblí-
bené u dětí i posluchačů. Příjemně nás překvapila velká návštěvnost 
koncertu a klidná a pohodová atmosféra, ve které se koncert usku-
tečnil. Velmi si vážíme pozvání, které zprostředkovala p. Petra 
Matoušková. Pro děti je potlesk a možnost účinkování vždy velkým 
povzbuzením do další práce. V neposlední řadě musím poděkovat 
zástupci Městského kulturního střediska za milé přijetí a zajištění 
organizace. Pokud to bude možné, těšíme se na další spolupráci. 
 

Radka Kotrbová, učitelka ZUŠ Benátky nad Jizerou 

(středověká studentská píseň)  znělo 
v Porotním sále 23. dubna vždy při vyřazo-
vání  absolventů hudebního, tanečního a 
výtvarného oddělení.  
Mladí umělci byli vynikající, myslím, že si to 
všichni užívali, i když nějaká tréma tam 
určitě byla. Musím moc pochválit Smyč-
cové  trio ve složení VESELKOVÁ Kris-
týna, ŠIMONOVÁ Jitka, obě absolventky 
a houslistky, pomáhala jim violoncellistka 
KOUBOVÁ Adéla. Děvčata do toho dala 
opravdu vše, hrála s vervou a s radostí. 
Mohu říci: „ Byl to krásný večer“.  
V květnu pořádá smyčcové oddělení svůj 
koncert, který se bude konat v Porotním 



V pátek 16.dubna proběhla v porotním sále pě-
vecká dílna zaměřená na lidovou písničku. Dílnu 
zahájila Netrafolka svými třemi novými písnička-
mi, které pro nás upravila paní ředitelka. Myslím, 
že se jim povedly a teď už budou jen zrát! 
Všichni žáci pěveckého oddělení zazpívali po jed-
né lidové písni a vzájemně se potom hodnotili. Za 
každý ročník byli odměněni dva žáci a to obráz-
kem, který pro nás na téma lidová píseň namalo-
vali žáci výtvarného oboru pod vedením pana 
učitele Miloše Šolce. Tito vybraní žáci budou mít 
možnost zazpívat si lidové písničky na koncertech 
ZUŠ, které se uskuteční do konce školního roku. 

Pěvecké oddělení bylo zastoupeno i na 
absolventském koncertu, který se konal 
23. 4. 2010 v Porotním sále. Aneta Klap-
ková a Ivana Tůmová,obě absolventky 
II. stupně zazpívaly výborně a udělaly nejen 
mně velikou radost! Aneta zpívala od své 
oblíbené zpěvačky W.Houston I will 
always love you a Ivana jazzovou skladbu 
od J.Burkeho Misty a na závěr píseň z 
jejího oblíbeného žánru (country) od 
D.Parton - Speaking of the Devil. Gratuluji 
a přeji šťastné vykročení do života a to 

n e j e n  m u z i k a n t s k é h o ! ! ! 
  
Pokračujeme v přípravě na vystoupení u 
příležitosti Valdštejnských dnů. Netrafolku 
čekají ještě další vystoupení a to 7. 5. 2010 
v Mladějově ke Dni matek a v červnu vy-
stoupení v polské Svidnici, která je družeb-
n í m  m ě s t e m  J i č í n a . 
Tak s chutí do toho, ať máme zase hezké 
muzikantské zážitky!!!  

Zdenka Svobodová  

mavě podtrhovala všechny choreografie, 
kterých bylo celkem 16! 
Program byl sestaven z tanců ze všech 
světadílů. Divák mohl například vidět řecký 
tanec Sirtaki, indický tanec, finskou polku, 
choreografii na židovské téma,charleston,  
ale také tanec tučňáků a lvíčků a mnoho 
dalších. Představily se zde děti od 5ti let až 
po výše jmenované dospělé tanečnice. 
Atmosféra v zákulisí během všech vystou-
pení byla úžasná. Všichni účinkující byli 
disciplinovaní a soustředění. Jsme šťastni, 
že jsme zvládli všechny problémy, které 
přípravu představení provázely a že naše 
téměř celoroční práce byla odměněna 
takovým úspěchem. 
Veliké poděkování patří panu ředitel KZMJ  
Pavlu Nožičkovi a všem jeho zaměstnan-
cům, bez nichž by se tato akce nemohla 
uskutečnit. Děkuji všem svým milým kole-
gyním, které se staraly o malé tanečnice a 
tanečníky a pomáhaly v šatnách a v zákulisí 
před i během vystoupení. 
 
V neděli 18. dubna jsme v ranních hodinách 
odjely do Rychnova nad Kněžnou, kde jsme 

Ve středu 14. dubna jsme uspořádali tři taneč-
ní představení s názvem „Tanec ve světě, 
svět v tanci“. Dvě dopolední představení byla 
určena pro žáky základních škol a jedno  ve-
černí pro veřejnost. Dopoledne se na nás byla 
podívat téměř tisícovka žáků a učitelů nejen 
z jičínských škol, ale i z okolí (Lázně Bělohrad,  
Ostroměř, Chomutice ...). Naši „školní“ diváci  
byli nadšeni a jejich spokojenost s naším výko-
nem nám dodala energii na večer. Večerní 
vystoupení bylo slavnostní. Zahájila jej paní 
ředitelka Jaroslava Komárková, která předsta-
vila 5 tanečnic, jež se tímto vystoupením 
nadobro loučily s naší ZUŠ. Jsou to Daniela 
Zilvarová, Zuzana Zilvarová, Markéta 
Kořínková, Kateřina Grohová a Soňa 
Urbanová. První tři jmenované dívky navště-
vují taneční oddělení už neuvěřitelných 20 let. 
Závěr patřil velké děkovačce,  během které 
byly předány květinové dary hlavním protago-
nistům tohoto projektu. Téměř 90 tanečnic, 
ale také dva malí tanečníci, dokázaly 90 minut 
bavit svými vynikajícími výkony diváky 
v jičínském Masarykově divadle. Celé předsta-
vení bylo doplněno videoprojekcí, jež kore-
spondovala s daným tématem a vhodně a zají-

se zúčastnily taneční soutěže „Rychnovský 
pohárek“. Soutěžily jsme v kategorii scénic-
kých tanců a získaly jsme pěkné 3. místo 
s choreografií „V pavučině“. Unavené, ale 
spokojené jsme se večer v půl deváté vrátily 
do Jičína.  
 
V sobotu 8. května nás čeká další soutěžní 
klání, ale to už u nás v Jičíně. Bude to taneční 
soutěž Destiny’s Jam.  

Eva Černochová 

   Zprávy z tanečního oddělení 

    K O R    

Ponechme stranou, že příprava 
Absolventského koncertu za-
městnává dlouhodobě celý peda-
gogický sbor hudebky. Čas si 
vyhradí i starosta města a mís-
tostarosta města, ba  i další 
osobnosti  veřejného a kulturní-
ho života jsou přítomny.  To je 
jasným signálem  toho, že akcep-
tují význam této společenské 
akce.  Ale fakt, že si rodič odby-
de (patrně povinně) vystoupení 
vlastního dítěte a opustí sál, mě i 
moje absolventy uráží.  Doufám, 
že tito rodiče doma vychovávají 
svoje děti  moralizováním, které 

jejich děti ignorují stejně, jako 
tito dospělí chování na veřejnos-
ti. Protože slova jsou jen slova. 
To co děláme, je podstatné. 
Kromě hudebních a výtvarných 
výkonů absolventů I. a II. stupně 
nás překvapil nečekaný improvi-
zovaný pěvecký výkon pana mís-
tostarosty Bryknera i Koníře :-). 
Pan starosta  se jen smál a nezpí-
val :-) . 

Ivana Hučíková 

K absolventskému koncertu... 
Se slzou v dojatém oku jsem do-
provodila 23. dubna k vyřazení 
absolventy hudebního oboru 
kytary – Michala Hlouška, Klá-
ru Kyselovou a Patrika Sytné-
ho. Znám je prakticky od mrněte 
(Patrika přivedla máma, když byl 
ve 3.třídě). Jo, jo, to to uteklo, 
teď jsou to takoví velcí (Michal 
má zatím 180cm) a šikovní (Klára 
je navíc i krásná) lidé, často 
s vlastním (od mého odlišným) 
názorem. I když … shodli jsme se 
v názoru na některé  - částečně 
přítomné rodiče. 

 Hlásání o zpívání I. 
 

                       

POZVÁNÍ 
dovolujeme si Vás pozvat na 
koncert oddělení EKN 

                   
Porotní sál  

   úterý 25. května 2010  
v 16.30 

 
Program setkání:  

své příspěvky přislíbili všichni 

žáci hry na keyboard.                      
Přijďte podpořit své kamarády a 

spolužáky! 

Rodiče se mohou přesvědčit, že 
jejich děti poctivě a pilně                         

pracovaly po celý školní rok. 
Babičky, dědečkové a všichni 

známí budou účinkující 

odměňovat                              
bouřlivým potleskem. 

Všichni společně prožijeme 

hezkou chvilku s hudbou. 
Za oddělení EKN: 

  Marie Stříbrná a Pavel Krčmárik 



 
To jsme my,  

dramatický obor v naší  
ZUŠce :-) 

Možná jste si nepoložili otázky 
typu: „Kde se narodil Valdštejn?“, 
„Kolik měl sourozenců?“, „Kde 
se vzala jeho křestní jména?“, a 
mnohé další. Dramaťák odpovědi 
chtěl znát a na mnohé již zná. A 
protože nejsme hamouni, tak se 
s výsledky svých zjištění podělíme 
s diváky. 
Pro Valdštejnské dny v Jičíně, 
které proběhnou ve dnech 28. a 
29. května připravujeme úvod 
do vznikajícího programu o zají-
mavostech ze života vévody Al-
brechta  Václava Eusebia 
z Valdštejna. 
 Již víme, jak to vypadalo na návsi 
v Heřmanicích, kde se budoucí 
vévoda narodil, vypátrali jsme 
původ jeho jmen a podařilo se 
nám zjistit i to, co žádný historik 
nezjistil, totiž první vyslovené 

slůvko budoucí velké postavy 
našich dějin.  
Když se nám podaří nadchnout 
pro naše pátrání i ostatní obory 
naší zušky, tak by  již příští rok 
mohla spatřit světlo přísloveč-
ných divadelních ramp show o 
dětství a mládí Albrechta 
z Valdštejna.  
Nás šest na to stačit nebude, ale 
když nás bude víc, tak se to jistě 
podaří. Zda děláme dobře, jsme 
se šli poradit do muzea 
k portrétu vévody. Pan ředitel 
nám vyšel vstříc, nemuseli jsme 
platit vstupné a nebýt německých 
turistů, kteří halasně upozorňo-
vali, že Valdštejn je jejich, jistě by 
Albrecht mrknul na znamení, že 
děláme dobře. 
Za důkaz pravdy považujte foto-
grafii, kterou jsme pořídili 

v prvním patře zámku. A po-
kud máte zájem, přidejte se 
k nám. V kanceláři zušky kaž-
dému poradí, jak se mezi nás 
přidat....  
Těším se na Vás,  

Radovan Sál 

KOR na festivalu Turnovské lyžaření 

z nich s námi hráli. Byla jsem rovněž požá-
dána, abych vypomohla v basových kytarách. 
Nebyl to problém. Skupina prvních kytar si 
měla samostatně zopakovat nějakou pasáž. 
A jak tak v pauzičce okouním, zahlídla jsem 
tam nějakou slečnu, která čučela do not, 
jakože „… je vidím poprvé,ne a co to vůbec 
je, takový noty neznám a fuj, brrr, co mi to 
podstrčili…“, tak jsem se tomu smála a 
jukala na ostatní, jakáže je to roztomilá 
psina… A co čert nechtěl – v tu chvíli dala 
dirigentka nástup celému orchestru a já 
nejenže jsem se nechytla, ale taky jsem se 
ztratila, vybourala jsem se těžce, koukala 
jsem jak tučňák na Sahaře, naše děti se 
chechtaly, ostatní souhrající v basové skupi-
ně hleděli, co se mi děje,  já jsem pak už jen  
brečela smíchy :-) …tak to jen tak na okraj, 
že kdo jinému jámu kopá… 
V poledne jsme šli na oběd na pizzu – byla 
obrovská a výborná. Od 13.30 byl v hudeb-
ce koncert kapely Joe Satriani.cz.  Je to 
česká kapela, která hraje hudbu amerického 
rockového kytaristy Joe Satrianiho. (Satriani 
je strojovým až technicistním hráčem s 
vizáží „dobrosrdečného a pohodového 
mimozemšťana“, z jehož bezvlasého hudeb-
ního soustruhu vyvěrá jeden technický 
skvost za druhým. Satrianiho skladby jsou 
velice pestré, čitelné a výrazné. Každá jeho 
deska je jiná a přitom nezaměnitelná, snad-
no zapamatovatelná. I když je obdařen mož-
nostmi hrát stylem "ala kulomet", umí s tím 
šetřit a rychlost nádherně snoubí s melo-
dií….citace z http://www.joesatriani.cz/
satriani.html).  Obsazení bylo klasické – 
sólová, doprovodná, basová kytara a bicí. 
Koncert se nám většině líbil a bylo to sezná-

mení zase s něčím novým. 
Po koncertě jsme si dali na hodinku roz-
chod. Já jsem viděla půvabné staré uličky 
kolem turnovského náměstí, zajímavě 
řešené soudobé domy, respektující histo-
rickou okolní zástavbu a ovocný bar 
s bohatou nabídkou. V 17.00 zahájili kon-
cert studenti konzervatoře 1. - 3. ročníku, 
studující kytaru u paní prof. Jaroslavy Jež-
kové. Moc se nám líbila zejména souboro-
vá hra - dua až kvintet. Hrála se výhradně 
moderní hudba, případně barokní 
v moderních úpravách. Ovšem značné 
výhrady jsme měli k délce jejich vystoupe-
ní.  
Po pauze na přestavbu jeviště pro velký 
kytarový orchestr jsme předvedli  dvě 
renesanční písně  a čtyři soudobé skladby. 
Sklidili jsme zasloužený potlesk, vyfotili 
jsme se a jeli domů. 
Bylo to krásné a - zlatej Jičín! Jak rádi jsme 
se vrátili utahaný v 19.45 domů! 
Jsem pyšná na všechny členy našeho kyta-
rového orchestru a můžou nosit nos na-
horu za to, jak se jim to povedlo, jak vypa-
dali a jak jsou v pohodě, je s nimi psina a je 
na ně spoleh´a také mým kolegům, kteří 
byli s námi  - paní učitelce Haně Botkové a 
panu učiteli Františku Komárkovi. 
 
Fotky a nahrávka jsou zde: 
http://www.corthica.estranky.cz/clanky/je-
za-nami/kytara-v-ceskem-raji-17_4_2010 

 
Ivana Hučíková 

1.února jsem oslovila paní Párysovou 
z liberecké ZUŠ, s tím, že u nás v Jičíně máme 
malý kytarový orchestr, složený ze žáků všech 
věků a stupňů vývoje. A máme zájem se zú-
častnit festivalu kytarových orchestrů. Po za-
slání notového materiálu, výběru skladeb a 
jejich nastudování jsme v pátek 16. dubna vy-
razili vlakem na zkoušku do ZUŠ Turnov. Ob-
těžkáni kytarami, svačinami a já i největším 
kufrem, který jsem v Jičíně sehnala. V kufru 
bylo 20 kilogramů notových pultů a podnožek. 
 
V Turnově se kufru galantně ujal Patrik Sytný a 
tím mu uděluji pochvalu před nastoupenou 
jednotkou.  V hudebce se nás ujal pan kolega 
Tony Paris, který měl na starosti organizaci. 
Ve sborovně jsme si dali oběd a šli jsme na 
zmrzlinu. Od 15.00 jsme zkoušeli v galerii 
turnovského muzea. Galerie je moderně řeše-
ná přístavba muzea, s vynikající akustikou, 
(postavená patrně především pro gigantický 
obraz Mikoláše Alše). Na  páteční zkoušce 
jsme poprvé hráli s orchestry z Liberce, Tur-
nova, Semil, Mimoně a České Lípy. Bylo nás 
dohromady asi 30. Měla jsem radost, že náš 
orchestr zvládl bez problémů všechny nastu-
dované skladby. Po zkoušce jsme cestou na 
nádraží kvůli ledovému vichru  příšerně vy-
mrzli a já jsem doufala, že do sobotního rána 
nikdo neonemocní.  
V sobotu ráno jsme odjeli kupodivu všichni. 
Bylo krásně a nefoukalo. Já jsem se těšila a 
byla jsem zvědavá, jak bude celý orchestr na 
koncertě znít, protože mě se to v pátek hod-
ně líbilo. Zkouška byla od 9.30 do 12.00 a bylo 
nás tam jako blech, protože přijeli i kytaristi 
z Ježkovy konzervatoře v Praze, kteří měli na 
odpoledním koncertě vystoupit a někteří 

Dramaťák proti proudu času 
 



 

Zlaté pásmo ve své kategorii získala Nikol Soeldnerová. Odnes-
la si zároveň i zvláštní ocenění poroty za přesvědčivý výkon. Všichni 
vítězové byli pozváni na společné vystoupení, které se konalo ve 
čtvrtek 15. 4. 2010 na hradě Pecka.  
 
Nejen děti byly letos oceněny. Zvláštní ocenění poroty získala také 
naše úžasná korepetitorka, paní učitelka Markéta Mašková, za 
bravurně zvládnuté a citlivé doprovody, které podtrhly výkony sou-
těžících.  
Tímto jí ještě jednou děkuji nejen za skvělý výkon, ale i za příjem-
nou atmosféru, kterou na soutěži vytvořila.  
Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří se zúčastnili, za výbornou 
reprezentaci naší školy. 
Všichni jste zpívali krásně a ti, co letos nevyhráli, mohou vyhrát 
třeba příští rok. Jen tak dále!!! Máme z Vás velikou radost!!!  

Lucie Kunstová 

Ve středu 7. dubna 2010 jsme se zúčastnili jubilejního 15. ročníku 
pěvecké soutěže Novopacký slavíček, který se konal v Nové Pace. 
Soutěž probíhala na 4 místech, letos poprvé i v upravených sklepních 
prostorách. Mladší žáci (3. - 5.třída) sólo a komorní zpěv soutěžili ve 
třídách a starší žáci v aule tamějšího gymnázia. Kategorie dospívají-
cích a dospělých a mladších žáků (1.- 2. třída) byla letos umístěna do 
mimořádně příjemného prostoru sklepa. 
Novinkou letošního ročníku nebyla pouze nová soutěžní místnost, 
ale i společné zahájení písní, kterou tentokrát vícehlasně zazpívala 
odborná porota.  
Naši školu reprezentovali: Darina Stránská, Valentýna Šatrová a Si-
mona Tlustá (vyučující Z. Svobodová) a dále Nikol Soeldnerová a 
Kateřina Nechanická (vyučující L. Kunstová).  
Na 3.místě se ve své kategorii umístily Simona Tlustá a Darina 
Stránská, která navíc získala zvláštní ocenění poroty za flétnový 
doprovod.  

Hlásání o zpívání II. 

 

Co je to plenér v Itálii 
Plenér je, když se na čerstvém vzduchu maluje a 
kreslí. Když každý sám za sebe bojuje o svou umě-
leckou čest s vanoucím větrem, jenž mu fušuje do 
řemesla a na jeho právě domalované „dílo“ převr-
há kelímky se špinavou vodou. Barvu na paletě 
vysuší, horoucí nadšení rozfouká a pokud umělce 
třesoucího se vzteky ještě nezlomil, shazuje mu 
alespoň malířský stojan...  
Plenér je, když dá vítr konečně pokoj, ale pro 
změnu začne bolet zadek a nohy. Když 
v nesnesitelném horku začne docházet pitná voda 
(použitá na dolití oněch kelímků) i trpělivost nutná 

k namíchání příslušných tónů a namalování 
například oblohy, jež se každou chvíli mění; 
nebo takové krávy, která vůbec nepostojí; či 
naopak trávy, která sice postojí, ale zase 
nelze trefit její barvu, objem či tvar… 
Plenér je, když adept tuto zkoušku nervů 
nakonec přece jen vydrží a za odměnu ne-
dostanete nic jiného, než pocit únavy a 
výtku svého učitele, že jeho těžce odvedená 
práce za mnoho nestojí... J 
Plenér jsou ale také nové zkušenosti a zážit-
ky. Přesvědčit se o tom budou moci mezi  
7. – 16. 5. žáci vyšších ročníků výtvarného 
oboru, které rozhodně nečeká jen těžká 

„nádeničina“, nýbrž i výlety a koupání 
v moři.  
Vás ostatní (děti i rodiče) se pak na 
oplátku pokusí potěšit dvěma výstava-
mi z prací, jež na místě vytvoří. První 
z nich bude začátkem června 
v hořickém Muzeu a ta druhá od 17. 6. 
v hudebním oddělení Knihovny Václava 
Čtvrtka v Jičíně.  

Tímto všechny zájemce 
srdečně zveme… 

Za výtvarný obor Miloš 
Šolc 

CO NÁS V KVĚTNU ČEKÁ … 
• 6. 5. ve 14:00 - Porotní sál - koncert pro Masarykovu obchodní 

akademii 
 
• 7.5. - 15:00 - Kulturní dům v Mladějově, vystoupení Netrafolky ke 

Dni matek 
 
• 7.-16.5. - výtvarný obor jede na plenér do italského města Vieste 
 
• 8.5. - taneční obor se účastní soutěže Destiny´s Jam v Jičíně 
 
• 11.5. v 16:30 - Porotní sál - koncert žáků smyčcového oddělení a 

hostů 
 
• 16.5. v 17:00 - Humprecht - koncert rychnovské „Sarabandy“ 
 
• 20.5. v 16:30 - chodba školy - II. patro - koncert žáků 
 
• 22.5. - vítání občánků v Sobotce 
 
• 25.5. - v 16:30 - Porotní sál - koncert žáků oddělení elektronic-

kých klávesových nástrojů 
 
• 26.5. v 16:30 - Porotní sál - klavírní recitál - účinkují paní učitelky 

Kateřina Ochmanová a Zuzana Pelcová 
 
• 27.5. v 18:00 - kostel sv. Ignáce - koncert barokní hudby - účinkují 

žáci a učitelé školy 
 
• 29.5. - 9:00 - 15:00 - Valdštejnovo náměstí, zámecké nádvoří a 

park - Valdštejnské slavnosti - účinkují žáci a učitelé ZUŠ 
 
• 31.5.-4.6. - postupové a závěrečné zkoušky žáků hudeb. oboru 

Ohlédnutí za mými absolventy…. 
 
23. dubna se v Porotním sále konalo slavnostní vyřaze-
ní absolventů a mezi nimi byli i moji dva žáci. František 
Fišer a Adéla Koubová - oba končili I. stupeň studia ve 
hře na klavír a oba se na koncertě představili publiku 
také jako hráči. 
A jací vůbec jsou? 
František Fišer studuje na Lepařově gymnáziu. Jeho 
největší zálibou je četba knih - hned po klavíru! 
Též má rád čtyř- až osmiruční hru na klavír – hlavně ve 
skupině Chobotnice, pro kterou vyhledává a upravuje 
notový materiál hlavně od arménského skladatele 
Arama Chačaturjana, jež se stal jeho oblíbeným 
autorem.  Zajímají ho též jazzové skladby všeho druhu. 
Pro absolventský koncert si vybral od Nikolaje Rim-
ského-Korsakova Let čmeláka v úpravě boogie. 
 
Adéla Koubová dojíždí denně do Jičína do 1. ZŠ, 
dojíždí i do naší školy na klavír, dojíždí i na violoncello 
a dojíždí i do výtvarného oboru. „Výtvarka“ je její ne-
jvětší koníček – hned po klavíru! 
Malování ji bude pravděpodobně provázet celý život, 
protože si je vybrala za své povolání. Podařilo se jí 
úspěšně vykonal talentové zkoušky na výtvarné školy v 
Jihlavě a Praze. Vybrala si Prahu. Klavíru ale nezanechá. 
Už teď si vyjednává výuku na pátek, až bude jezdit na 
výuku domů. Pro absolventský koncert si vybrala 
skladbu Michajla Ivanoviče Glinky - Tarantela, což je 
vlastně „léčivý“ tanec, po kousnutí jedovatého pavouka 
tarantule. Kousnutý člověk proto tančí a tančí až vy-
potí všechen jed z těla. Odtud název Tarantela. 

Věra Čejková 


