
paní  Ulvrové, Kalvodové, „indiánské 
babičky“ Komárkové a „pana učitelíč-
ka Mivouše“ Šolce. Byli jsme s nimi 
nadmíru spokojeni :-). Ale samozřej-
mě bylo také zčásti zapříčiněno na-
ším chováním ;-). Takže akce prostě 
proběhla skvěle a  už nyní se těšíme, 
až příští rok pojedeme na plenér do 
Keni :-).  

  A už úplně nakonec, ještě souhrn 
načerpaných zkušeností z jihu: važte 
si české pizzy, nechoďte na placené 
WC (tedy jenom pokud jste utužilí a 
chcete ušetřit),  pozor na Italy [ ;-) ] a 
na svrab, nenakupujte v centru turis-
tického dění, mažte se nadměrným 
množstvím opalovacího krému, Pan-
thenol je docela nanic. A važte si dob-
ré party! 

Toť vše, CIAOOO!      Anna Šmejcová 

     Ha, a je to tady! Je tady pátek 7. 
května roku 2010 a na jičínském auto-
busovém nádraží právě zastavuje 
autobus. Ne příliš prostorný, avšak 
vybavený nejenom kvalitními řidiči a 
technologiemi, ale i televizí, která 
alespoň trochu zpříjemní náročnou 
třiadvacetihodinovou cestu do italské-
ho Vieste. Do autobusu se nahrnou 
jičínští výtvarníci, okem přeletí po 
hořických, udělají si na ně první názor 
a společně s příručním zavazadlem se 
uchýlí na své předem určené místo 
(kvůli identifikaci těl :-D). Hned za 
nimi nalezou i nervózní führerové. 
Cestou zažívá celá delegace spoustu 
utrpení, ale zato vidí Alpy, poznává 
nové benzínky, pokecá s operátory... 
Nakonec všichni cestu přežijí ve zdra-
ví a dokonce i bez nečekaných, tedy 
spíše nepříjemných, ztrát žaludečních 
obsahů. Tito cestovatelé jsme my! 

      A my vystoupíme z autobusu. Je 
okolo jedenácté hodiny dopolední, 
jemně poprchává, nalevo od nás je 
krásná písečná pláž a napravo, za 
superfrekventovanou silnicí (cca 1 
auto za 10 min), se nachází kemp 
s bungalovy, do kterých se v rytmu 
komunismu ihned ubíráme. (v rytmu 
komunismu, protože na našem bun-
galovu všechno patřilo všem ;-)).  

     Pak už to jelo jako podle scénáře. Po-
stupně poznáváme různá zákoutí 
hostitelského města, učíme se novým 
výtvarným technikám a zdokonaluje-

me se v těch starých, 
společně hodujeme, 
sportujeme, cestujeme... 
Mimo jiné navštívíme 
místní slavnosti Panny 
Marie z Merina, poutní 
podhorské městečko 
Monte St. Angelo a jeho 
chrám s kaplí v jeskyni, 
historické město a podle 
Italů perlu poloostrova 
Gargana Peschici. Pod 
špinavou plachtou zaži-
jeme útok deště při zpá-
teční asi 25 km dlouhé 
plavbě lodí  z mořských 
jeskyní, téměř noční 
procházení labyrintem, malování v 
olivovém háji....; zkrátka dobrodružství 
na každém kroku. Mezi dobrodružství 
patřilo samozřejmě také lišácké smlou-
vání na trhu s černochy...nebo te-
dy..smlouvání s černochy na trhu, fak-
tor strachu, aneb: ani si nepřejte vědět, 
co všechno jsme tam jedly, ale i Sahara 
v koupelně, sexy Italové, krab, sopka 
chrlící tuny řas a boje s vlnami :-)... 

     Najednou se čas, co nám byl určen 
k pobytu na poloostrovu Gargano 
uchýlil ke konci a nás čekala opět útrp-
ná (ale pro mnohé už ne tak útrpná 
jako ta první) cesta autobusem zpět do 
rodného, zimového, krásného, nejlepší-
ho Česka.  

    Na závěr musím samozřejmě vy-
zdvihnout chování našich führerů - 

Výtvarníc i  a  plenér  v  i ta lském městě  VIESTE 

Pozvánka na zahájení výstav ZUŠ Jičín 
Výtvarný obor ZUŠ J. B. 
Foerstera Jičín si Vás dovolu-
je touto formou oslovit a po-
zvat na červnové výstavy 
svých žáků, z nichž jistě 
mnohé budete znát.  
Věříme, že výtvarným umě-
ním je možné i pobavit, 
či přimět k zamyšlení – to vše 
se Vám může stát. 
Nebojte se, nic to není,  
nehrozí Vám nemoci. 
Jediné, co bychom chtěli,  
vzbudit ve Vás emoci. 
Takové jsou naše cíle, 
využijte každé chvíle, 
neb zveme Vás dvakrát rov-

nou – – tak! 
Dětské práce mají vždycky 
šmak…: 
 
Pondělí 14. 6. 2010 od 16,00 
ve foyer Městského úřadu 
Jičín, Žižkovo náměstí 18 – 
vernisáž k výstavě kreseb, 
maleb a grafik letošních ab-
solventů výtvarného oboru a 
žáků, jež byli přijati na střed-
ní umělecké školy. Úvodní 
slovo Jaroslava Komárková, 
ředitelka ZUŠ J. B. Foerstera 
Jičín. Hudební program. Ote-
vřeno Po, St: 8-17 hod., v 
ostatní pracovní dny: 8-14 

hod. 
Čtvrtek 17. 6. 2010 od 16,00 
v Hudebním odděle-
ní Knihovny Václava Čtvrt-
ka, Denisova 400 – vernisáž 
k výstavě prací, které vznikly 
během plenérového pobytu 
žáků v Itálii. Úvodní slovo 
Blanka Bihelerová, zástupky-
ně ředitelky ZUŠ Hořice. 
Hudební program. Otevřeno 
Po, Út: 12-17 hod., St: 8-11 / 
12-17 hod. Vstupné dobro-
volné. 
Obě výstavy potrvají nejmé-
ně do konce měsíce června. 
Miloš Šolc 

1. ČERVEN 2010 

ZUŠkovinky, červen 2010 

Děkujeme partnerům projektu 
„Plenér ve Vieste“ - SRPŠ při ZUŠ 
Jičín a Městskému úřadu Jičín za 
poskytnutí příspěvku formou gran-
tu. 



V sobotu hodinu před půlnocí se na po-
temnělém druhém nádvoří zámku sešli 
dva muži. Vévoda Valdštejn a učitel 
„dramaťáku“ Radek Sál. A protože se 
znají dlouhá léta, tak mohli odložit sva-
zující etiketu a mluvit spolu jako rovný 
s rovným. „Chci ti pogratulovat. Ne-
vzpomínám si, že bych někde viděl hrát 
děti tak upřímně, nestrojeně, s tak vel-

kým nasazením. Cítil jsem, že 
mi chtějí svým způsobem pře-
dat sdělení a ta spontánnost a 
přirozenost byla úžasná. Vy-
řiď  jim můj pozdrav a přede-
vším chlapci, který představo-
val mého otce (Richard Perk-
ner). I ta malá holčička 
s blonďatými vlásky (Růženka 
Petříková) má před sebou vel-
kou budoucnost.“  Vévoda pro 
příští podobná vystoupení 

nezištně nabídl zapůjčení mikroportů pro 
všechny účinkující, aby bylo dokonale slyšet, 
protože dětské hlásky nemohou zmoci ven-
kovní prostor. Když se dozvěděl, že připra-
vujeme celovečerní program na téma života 
Albrechta Valdštejna, byl potěšen a přislíbil  
pomoc při realizaci. Nadšena vystoupením 
dramaťáku byla i delegace z Chebu. Jejich 
obdiv došel tak daleko, že primátor zapůjčil 

malému herci Richardovi své žezlo 
a představitelka chebského organi-
začního týmu Valdštejnských slav-
ností Marcela Brabačová poprosila o 
poskytnutí textu předvedené ukáz-
ky, aby  scénku mohly pro jejich 
příští valdštejnské slavnosti chebské 
děti také nestudovat. Na přípravku 
s věkovým rozpětím dětí od první 
do čtvrté třídy základní školy doce-
la pěkný úspěch. Evidentně potěšen 
byl i starosta Jičína s chotí. A hlas 
veřejnosti? Prý se dalo poznat, kdo 
se zúčastnil tzv. z musu, odehrál si 
své a zmizel a kdo se na vystoupení 
těšil a dovedl svoji radost předat 
posluchačům. Pro ZUŠku tento vox 
populi (hlas lidu) vyzněl pozitivně.   

Radovan Sál 

Setkání  před půlnocí . . .  

1 .  červen –  významné datum pro  všechny školou povinné!   

Hlásání o zpívání 

ré chtěli naučit své svěřence – po-
vedlo se všechno, povedlo se na 
jedničku? 

A tak máme koncerty a zkoušky. 
Kdo se klepe víc – žáci nebo učite-
lé? 

Ale všichni se snaží, aby výsledek 
naší společné práce byl co nejlep-
ší. 

Za tu snahu a odvahu bych vám 
chtěla poděkovat a popřát málo 
trémy a hodně povedených skla-

Mezinárodní den dětí, poslední 
měsíc školního roku, začátek po-
stupových a závěrečných zkou-
šek, poslední a nejdůležitější kon-
certy – Koncert v arkádách, kon-
certy pro rodiče, aby viděli a sly-
šeli, co jsme se všechno letos nau-
čili, výlety, škola v přírodě, ekolo-
gický kurz, někdy dovolená 
s rodiči a ………. 

Jenom učitelé se vracejí na začá-
tek školního roku a připomínají si 
plány a spoustu dalších věcí, kte-

deb při zkouškách a koncer-
tech. A  hlavně … -  

CO  NEJKRÁSNĚJŠÍ   PRÁZD-
NINY . 

A už se těším na nový školní 
rok, na všechny své děti, které 
se vrátí z prázdnin odpočinuté 
a plné chuti do další práce a 
poznávání  nových věcí. 

Mějte se krásně a AHOJ v září 

 Marie Stříbrná 

červnových koncertech, které se bu-
dou konat v Porotním sále vždy od 
16:30h.  

Na pondělním koncertě kromě sólis-
tů se nám představí i Zámecký pě-
vecký sbor pod vedením paní učitel-
ky Kunstové. Vaše hudební zážitky 
budou obohaceny i o příjemné vy-
stoupení našeho folklórního souboru 
Netrafolka. Ve středu nám program 
také trochu okoření školní kapela 
Výmolly v polli. 

Náš folklórní soubor má stále ruce 
plné práce, neboť ho můžeme uslyšet 
také na slavnostním otevření zámec-
kého parku 10. června od 18:30. Dále 
se pečlivě připravuje na hudební zá-

jezd do polské Swidnice, kam naši 
muzikanti pojedou už 19. června. 

Do zpěvu se také můžete zaposlou-
chat na nedalekém Humprechtě, kde 
20. června od 15h ke dni hudby vy-
stoupí úplně ti nejmenší zpěváčci 
sobotecký sbor Notička spolu 
s dětským sborem Turnováček.  

Na všechny koncerty jste všichni sr-
dečně zváni a těšíme se na Vaši pod-
poru! 

 

Všem našim zpěvákům a zpěvačkám 
přeji mnoho sil do konce roku a ať se 
vše podaří!!!   
                     Kateřina Bičíková 

Školní rok se chýlí ke svému konci a 
brzy se všichni rozprchneme na 
dlouhé letní prázdniny. Avšak než 
se tak stane, čeká naše zpěváčky 
ještě mnoho příjemné práce, která je 
především spjata s přípravami pě-
veckých koncertů.  

Na červen pro Vás chystáme hned 
dva závěrečné koncerty, a to 
v pondělí 14. a ve středu 16. června. 

Tyto koncerty budou navazovat na 
úspěšnou dubnovou pěveckou díl-
nu, která byla laděna do tónu lido-
vých písní. Ti nejlepší, ale i další 
zpěváci, nám zazpívají na těchto 



Milé děti. Protože školní rok už pomalu končí, 
ráda bych Vám všem chtěla poděkovat, ještě než 
všichni odjedete někam na prázdniny, za Vaši 
svědomitou přípravu na hodiny a za příkladnou a 
krásnou reprezentaci naší školy na hudebních 
akcích. 

Na koncertě našeho oddělení konaném 17. 5. nám 
fotografoval děti pan Petr Bardon  (veliké poděko-
vání) , který napsal pár řádků a vložil několik 
snímků dětí na webové stránky – WWW.CESKY-
RAJ.COM  

Citace: 

„Šel jsem náhodou zámkem a uslyšel hru na housle. 
Zaujalo mne to a šel se podívat.. Mladá dáma 
v arkádě nádvoří vlastně nevědomky dělala reklamu 
na skvělý koncert. Stálo to za to. Všichni byli báječní. 
Poděkování patří všem ze Základní umělecké školy J. 
B. Foestera Jičín.“ 

                                                                     Petr Bardon 

za smyčcové oddělení 

  Miloslava Vrbová 

práce měl Fanfárový soubor pana 
učitele Ondřeje Matějky, který hrál 
od rána prakticky všude, kde byl 
Valdštejn  (na pódiu, v Porotním 
sále, na nádvoří, v parku) a kde 
vystupovala hudebka. Žáci decho-
vého oddělení hráli během dne jako 
členové  souborů  Netrafolky, Can-
tu firmu, vystoupil i početně zdeci-
movaný flétnový soubor „Fleso“. 
Premiéru měl i bicí soubor, který 
vede pan učitel Roman Sklenář a 
jejich nové barokní pochodové bub-
ny. Na přelomu května a června 
mají všichni dechaři a bicisti postu-
pové zkoušky. Jupí!! – prázdniny 
jsou na dohled. Ale v červnu ještě 
hrajeme – 1.června  v Hořicích na 
vernisáži prací výtvarníků ze zájez-
du v Itálii. 5.června na vítání ob-
čánků v Obřadní síni. Pak budeme 
všichni věřit v dobré počasí, proto-
že v úterý 8.června bude Arkádový 
koncert a zasloužili bychom si, aby 

Květen 
je za 
námi – 
žáci 
decho-
vého a 
bicího 
oddě-
lení 

hráli na všech  koncertech a akcích 
pořádaných ZUŠkou.  6. května  pro 
studenty družebních škol Masaryko-
vy obchodní akademie z Finska a Slo-
venska.  7. května u pomníku pad-
lých na Čeřovce k výročí ukončení  2. 
sv. války. 20. 5. na koncertě „Na 
chodbě“, který pořádá dechové oddě-
lení, abychom si užili mimořádnou 
akustiku i neformální atmosféru, kte-
rá tam vzniká sama od sebe. 
27.května v kostele u sv.Ignáce na 
koncertě barokní hudby hrály zejmé-
na zobcové flétny Jany Kracík. A vr-
cholem květnových vystoupení byly 
Valdštejnské slavnosti 29. 5. Nejvíc 

se konal opravdu venku na arká-
dovém nádvoří. 10.června bude 
první zahradní slavnost, kterou 
pořádá v nově rekonstruovaném 
zámeckém parku město Jičín – tam 
vystoupí fanfárový soubor, Fleso a 
bicí soubor. A 14.června  bude ver-
nisáž italských prací na městském 
úřadě v Jičíně. No a potom už slo-
žíme ruce do klína a budeme se 
těšit na sluníčko, teplo a prázdni-
ny.  

Ivana Hučíková 

Něco  málo  od „smyčců“ . . .  

MÁ DÁTI  - DAL  na dechovém oddělení 

První zahradní slavnost 

prostor. 

Na pódiu se v rámci slavnostního 
programu představí naši bubeníci, 
fanfáry, kapela Výmolly v polli, 
tanečnice, zpěvačky a zpěváci, sólo-
ví instrumentalisté a v prostorách 
parku si budete moci sednout na 
lavičku k osamělému houslistovi, či 

flétnistkám… nebo se poko-
chat zvukem kytarového or-
chestru. Nebude chybět ani 
komorní uskupení se svými 
staroanglickými baladami…
no prostě, co je libo. 

Těšíme se na setkání! 

Katarína Kalvodová 

Zámecký park - čtvrtek 10. 
června v 17:00 
 
Vážení a milí!  

Zveme vás do krásných prostor zá-
mecké zahrady, kde kromě jiných, 
vystoupí i vaše – naše děti a jistě zná-
sobí příjemný dojem z nových 



A NA KYTAROVÉM ODDĚLENÍ ? 
Kytaristé měli květen klidnější – jednak kytara má daleko slabší zvuk, takže se nedá použít 
k vystoupení vždy a všude a sólista kytarista je taky daleko vzácnější zboží :-). A pro vystoupení 
KORu jsou taky potřeba specifické podmínky – nejlépe uzavřené prostředí a daleko větší nároky na 
prostor (13 až 17 židlí, 10 notových pultů a další vybavení, které se všude vzít nedá nebo se neve-
jde) .  

Sólisti hráli 20. 5. na koncertě „Na chodbě“  a 29. 5  na Valdštejnských slavnostech v parku vystoupil KOR.  Po 
postupových zkouškách plánujeme 10. června vystoupení na zahradní slavnosti a 19. června jedeme na náš 
první zahraniční zájezd - do Swidnice v Polsku. 

Těšíme se prázdniny a jsme zvědaví na nové kytaristy, kteří nastoupí v září na kytarové oddělení i ty, kteří už 
na kytaru hrají a přijdou nově do orchestru .                                                                                         Ivana Hučíková 

N E Z A P O M E Ň T E ,  Ž E  
Ú P L A T A  Z A   

V Z D Ě L Á V Á N Í  V  N A Š Í  
Z U Š C E  J E  S P L A T N Á  U  
S T Á V A J Í C Í C H  Ž Á K Ů  

N E J P O Z D Ě J I  D O  1 5 .  7 .  
Č Í S L O  Ú Č T U  -  
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V A R I A B I L N Í  S Y M B O L  

J E  R O D N É  Č Í S L O  
D Í T Ě T E  N E B O  J E H O  
D A T U M  N A R O Z E N .  

V Í C E N A  
W W W . Z U S J I C I N . C Z  

•  „Vzpomínka v růžovém“ –  3. 
místo,  

• „V zajetí vzpomínek“ – 3. místo 

V rámci koncertu smyčcového oddělení, 
který se konal 11. 5. v Porotním sále si 
zatančili naši malí „Lvíčci“.  

Vyvrcholením všech akcí byla účast na 
Valdštejnských slavnostech 29. 5.. 
V nových historických kostýmech, které 
nám opět - za finanční podpory Městké-
ho úřadu formou grantu - ušila paní 
Podzimková, jsme účinkovaly společně 
z žáky hudebního oboru a na pódiu na 
Valdštejnském náměstí jsme předvedly 3 

Dne 6. května. jsme  v Porotním sále 
účinkovaly v programu pro české, 
slovenské i finské  studenty a shodou 
okolností jsme zatančily „Finskou 
polku“. Akci organizovala Masaryko-
va Obchodní Akademie. 

Úspěšně jsme se zúčastnily soutěže 
Destiny’s Jam, která se konala 8. 5. 
v Masarykově divadle v Jičíně. Pře-
vedly jsme zde 5 choreografií a všech-
ny získaly pěkná umístění. 

•  „A co trochu charlestonu“ – 1. 
místo, 

•  „Finská polka“ – 2. místo, 
„Souznění“ – 2. místo, 

historické tance – „Branles de 
Champagne coupé“, „Ronde 
saltarelle“ a „Branles de che-
vaux.“ . 

Z výčtu našich vystoupení je 
zřejmé, že i květen byl pro nás 
náročným měsícem, ale aby-
chom nezahálely  ani v červnu, 
tak 10. 6. budeme tančit 
v zámeckém parku na zahrad-
ní slavnosti. Shlédnete dvě 
choreografie – řecké „Sirtaki“ a 
„Ze starého Říma.“ 

Eva Černochová 

Zprávy z tanečního oddělení 

Z P R Á V Y  Z  
E K O N O M I C K É H O  

Ú S E K U . . .  

CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU? 

• 5. 6. - dopoledne - vítání občánků - Obřadní síň zámku 

• 8. 6. - 16:30 - arkádové nádvoří (nebo Porotní sál) - koncert 
žáků dechového oddělení 

• 10. 6. - od 17:00 - zámecký park - 1. Zahradní slavnost 

• 10. 6. - koncertní zájezd Chobotnice do ZUŠ Tábor 
(p.uč.Čejková) 

• 11. 6. - 17:00 - Sál spořitelny v Sobotce - koncert žáků 

• 14. 6. - 16:00 - vestibul Městského úřadu - vernisáž výstavy 
absolventů výtvarného oboru 

• 14. a 16. 6. - 16:30 - Porotní sál - koncert žáků pěveckého od-
dělení 

• 16. 6. - 17:00 - kostel Sv. Ignáce - koncert Cantu firmu (p.uč. 
Kalvodová) 

• 17. 6. - 16:00 - Městská knihovna - vernisáž výstavy prací z 
italského plenéru 

• 24. 6. - 18:00 - kostel Sv.Ignáce - koncert učitelů ZUŠ 


