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Dobrý den, milí žáci, milé žákyně, stu-
denti i studentky naší umělecké školy. 
Srdečně vás všechny vítám po uplynu-
lých prázdninách a věřím, že jste si 
řádně odpočinuli. Čekají nás nové 
změny - výuka v prvních ročnících I. i 
II. stupně bude letos probíhat podle 
nové koncepce - našeho školního 
vzdělávacího programu. My, učitelé, 
změny ve stylu výuky  vítáme a věří-
me, že i vy budete spokojeni.  

 

S novým rokem nastaly i drobné změ-
ny v pedagogickém obsazení. Ve vý-
tvarném oboru vystřídá pana učitele 
Šolce naše bývalá žákyně, která vystu-
dovala malbu v Českém Krumlově a 
pedagogickou fakultu v Českých Bu-
dějovicích - Mgr. Zuzana Holmanová. 
Posilou v houslovém oddělení  je ab-
solvetka brněnské konzervatoře a JA-

MU ( a zároveň čerstvá novomanželka 
☺) BcA. Jitka Koláčná Břízová. Ta 
zároveň s výukou houslí a smyčcové-
ho souboru bude vyučovat hudební 
nauku a PHV. V klavírním oddělení 
nastupuje pro výuku na pobočce v 
Sobotce také naše bývalá žákyně, ab-
solventka pardubické konzervatoře a 
studentka VŠMU v Bratislavě BcA. 
Eliška Stará. Na pobočce v Sobotce 
od září opět po mateřské dovolené 
vyučuje hudební nauce a sborovému 
zpěvu Mgr. Zdeňka Badová. 

Přeji vám všem, ať je letošní školní 
rok pro nás všechny inspirativní, tvo-
řivý a radostný!! 

 

Srdečně, Vaše paní ředitelka,  

Bc. Jaroslava Komárková 

Klavír: 

Čejková Věra, DiS. 

Kalvodová Katarína, DiS. 

Mgr. Krčmárik Pavel, dipl. Um. 

Mašková Markéta 

Matoušková Petra, DiS. (vedoucí od-
dělení) 

Ochmanová Kateřina 

Pelcová Zuzana, DiS. 

Petira Michal, DiS. 

BcA. Stará Eliška, dipl. Um. 

Stříbrná Marie, DiS. 

Elektronické klávesové nástroje: 

Mgr. Krčmárik Pavel, dipl. um. 

BcA. Stará Eliška, dipl. um. 

Stříbrná Marie, DiS. (vedoucí odděle-
ní) 

Smyčcové nástroje: 

BcA. Koláčná Břízová Jitka(housle) 

Koláčný Ondřej (housle)) 

Vrbová Miloslava, DiS. (violoncello, 
vedoucí oddělení) 

Kytara: 

Botková Hana, DiS. 

Mgr. Hučíková Ivana, DiS. (vedoucí 
oddělení) 

MgA. Komárek František, DiS. 

Dechové a bicí nástroje: 

Mgr. Hučíková Ivana, DiS. (vedoucí 
oddělení) - flétna příčná i zobcová 

Klazar Tomáš, DiS., trubka, zobcová 
flétna 

MgA. Komárek František, DiS., Fa-
got, klarinet, saxofon, zobcová fl. 

Bc. Komárková Jaroslava, DiS., lesní 
roh 

Kracík Jana, DiS., fagot, zobcová fl. 

MgA. Matějka Ondřej, DiS., trubka, 
pozoun, zobcová flétna 

Sklenář Roman - bicí nástroje 

Sólový, sborový a komorní 
zpěv: 

Mgr. Bičíková Kateřina 

Kunstová Lucie 

Svobodová Zdenka (vedoucí od-
dělení) 

Hudební nauka, PHV: 

Mgr. Badová Zdeňka 

Mgr. Bičíková Kateřina 

BcA. Koláčná Břízová Jitka, DiS. 

Koláčný Ondřej, DiS. 

Výtvarný obor: 

Mgr. Holmanová Zuzana 

Taneční obor: 

Černochová Eva 

Literárně dramatický obor: 

Sál Radovan 

Personální obsazení školy 

Změny, které přináší nový školní rok POZVÁNÍ  

K PANU 
HEJTMANOVI 
Pavlína Čechová a 
Darina Stránská v 
minulém ročníku vy-
soutěžily 1. místo v 
celostátním kole sou-
těže komorní hry 
MŠMT a na základě 
tohoto výsledku ob-
držely pozvání 6. 9. 
ve 14:00 hodin na 
setkání s panem 
hejtmanem Králové-
hradeckého kraje. 
Pozvání zároveň ob-
držely i paní učitelka 
Jana Kracík a paní 
ředitelka Jaroslava 
Komárková. 



Pozdrav ze smyčcového odděleníPozdrav ze smyčcového odděleníPozdrav ze smyčcového odděleníPozdrav ze smyčcového oddělení    

Vážení rodiče, přátelé a především 
milé děti a mladí studenti! 

Dva měsíce není příliš dlouhá doba, 
a to zvláště když jde o měsíce vonící 
dětským prázdninovým vol-
nem..zkrátka..uběhlo to jako voda a 
vy opět držíte v rukou zdravici, zpra-
vodajství, informace, inu známé a s 
radostí vydávané ZUŠKOVINKY!! 

Prázdniny uběhly jako voda, to je 
pravda, ale nebojte - nečeká Vás de-
set dlouhých měsíců plných nudných 
dnů. Naopak - jak říká staré moudro 
„Dvakrát nevstoupíš do téže řeky..“ - 

čeká nás v letošním školním hudeb-
ním roce mnoho novinek!!  

Tou největší je, že v oddělení smyč-
cových nástrojů vítáme novou paní 
učitelku BcA. Jitku Koláčnou Břízo-
vou, která vyučuje hru na housle, 

hudební nauku a povede také smyč-

cový soubor! Takže: milí houslisté a 
cellisté, leštěte nástroje, laďte struny 
a kalafunujte smyčce - hraní bude 
dost a dost :-) 

V letošním školním roce se také po-
řádá soutěž ve hře na smyčcové ná-
stroje - tak budeme také ladit formu. 

Milé děti a mladí muzikanti, moc 
Vás vítáme po prázdninách a moc se 
těšíme na společné muzicírování!!! 

Ondřej Koláčný 

ří jičínského zámku. Na konci listo-
padu si zatančíme v Sobotce, kde 
žákům a učitelům základní školy 

předvedeme naše 
taneční představení 
„Tanec ve světě, svět 
v tanci.“ Účinkovat 
budeme i na vánoč-
ním koncertě naší 
ZUŠ a mimo jiné 
budeme připravovat 
naše již tradiční vy-
stoupení, které se 

Letní prázdniny utekly jako voda a 
my se opět po dvou měsících 
„nicnedělání“ sejdeme v našem ta-
nečním sále, abychom 
zahájili nový školní 
rok. Tak jako 
v minulých letech, i 
letos nás čeká hodně 
práce, akcí a různých 
vystoupení. 

Během pohádkového 
týdne budeme pořádat 
taneční dílnu na nádvo-

bude konat na začátku května. 
V březnu pojedeme na soustředění 
na Nebákov, abychom tam doladili 
vše potřebné. 

 Doufám, že se nám podaří bez pro-
blémů „srovnat“ a doladit rozvrh 
hodin tak, aby nám všem vyhovoval, 
a že se všichni po ukončení pohád-
kového festivalu budeme pravidelně 
vídat v tanečních hodinách. 

Těším se na vás a přeji vám úspěšný 
školní rok. 

Zprávy z tanečního oddělení 

noce. Hlavní program našeho celé-
ho kolektivu chystáme na duben. 
Během tří dnů bychom mohli ode-
hrát minimálně pět představení s 
prozatímním názvem "Narodil se v 
Heřmanicích."  Jde samozřejmě o 
vévodu Valdštejna. Náš výzkumný 
tým zjistil mnohé dosud netušené 
věci z jeho ranného dětství. Pořád 
se mluví o Albrechtovi jako u vá-
lečníku, ale my víme i něco jiného. 
V naší show vystoupí i další mladí 
umělci zušky a v žádném případě 
nepůjde o nudu. My v dramaťáku 
se totiž nudit nechceme a ani to 
neumíme. Ostatně máte šanci se 
přesvědčit. Ať již jako návštěvníci 

našich programů nebo i přímo ak-
téři. Rádi vás uvítáme. Radek Sál 

Je nás zase víc. 

Dramaťák se opět rozrostl a máme 
radost, že jedním z "přírůstků" je 
další kluk. Chlapů je pomále a tak 
jsme rádi. Děvčata sice dovedou 
zahrát ledacos, ale takový napří-
klad válečník,  by byl jistě nad je-
jich síly. I když na fotografii Filipa 
s Ríšou svorně tvrdí, že prázdniny 
nějak rychle utekly, máme obavy, 
že stejně rychle uteče i podzim a 
před námi jsou dvě velká  vystou-
pení. Dvanáctého prosince v rámci  
společného programu celé školy 
názorně předvedeme jak také mo-
hou vypadat takové popletené Vá-
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Milé děti, vítám Vás v naší kouzelné hudebce v novém školním roce.  A protože jsme po prázdninách 
všichni odpočatí, nic nám nebrání se po hlavě vrhnout do společného hraní. Těším se na zážitky z 
Vašich prázdnin a radost, kterou vložíte do hudby . Věřím, že se nám podaří naplnit celý rok krás-
nou hudbou a koncerty .                                                                                         Jana Kracík  



(hra na keyboard). Ty bude 
spolu s některými klavíris-
ty učit p.uč. Stará v pondělí a 
pátek. A já, jako 
stálý inventář. 

Chci všechny žáky 
a žákyně naší po-
bočky upozornit na 
besedu s trumpe-
tistou České filhar-

Nebojte se, žádné velké změny 
nenastanou. Kytaristé bu-
dou každou  středu pokračova
t s paní uč. Botkovou. Flétnis-
té(ky)  a trumpetisté v úterý a 
ve čtvrtek s panem učitelem 
Matějkou. Hudební nauku a 
N o t i č k u  b u d e 
opět vyučovat p.uč. Badová. 
Změna nastane pro žáky EKN 

monie Miroslavem Kejma-
rem. která se koná 18.9. v 
15.30 v Šolcově statku v So-

botce. Spolu s ním 
vystoupí také Zá-
mecké saxofonové 
kvarteto. 

 

Petra Matoušková   

ponáty prý patří voskové  figuriny 
těchto čtyř pánů z roku 1964, které k 
nám připutovaly z Liverpoolu. Další 
část výstavy přiblíží život mládeže 
(  t j .  v a š i c h  p r a r o d i č ů ) 
v  Československu v 60.letech minu-
lého století, to je doba, kdy byli Be-
atles na vrcholu své slávy. Uvidíte 
tehdejší módu, kulturu, ale také se 
seznámíte s počátky bigbítu u 
nás. Závěr výstavy je věnován posta-
vě Johna Lenona, nejvýraznější 
osobnosti Beatles. Škoda, že jsem 
taky nedostala nějaké ocenění.  

Petra Matoušková    

Vítáme všechny děti smyčco-
vého oddělení – houslisty a vio-
loncellisty - v novém školním 
roce. Doufáme, že jste načerpaly 
nové sily a společně se vrhneme 
do poznávání nových tajů hudby 
Celým tímto obdobím Vás budou 
provázet a pomáhat Vaši laskaví 
učitelé : O. Koláčný, J. Koláčná – 
Břízová, M. Vrbová. 

Jednou z nejdůležitějších akcí 
v tomto roce je celostátní soutěž 

ve hře na smyčcové nástroje.  
Školní kolo bude probíhat 
v lednu. 

S přáním úspěšného roku – 
nejen v hudbě- přeje za smyčc. 
odd. 

                     Miloslava Vrbová  

nebojte se, necituji z jídelního lístku. 
Naše paní ředitelka,( pokud mně 
paměť neklame, byla to ona) přišla s 
nápadem, že vy všichni, kteří jste se 
v uplynulém roce trochu víc snažili a 
dostali od svých ,,pančelek a panče-
lů,,  OCENĚNÍ, tak pojedete na vý-
stavu.  A tu výstavu   zase vybrala 
paní učitelka Hučíková.  Zkrátka 
řečeno, ocenění žáci pojedou 
7.10.   za   odměnu do Prahy na Be-
atlemanii, tedy výstavu o legendární 
skupině Beatles. Co uvidíte a  uslyší-
te  je celkem jasné. Nebo není? Tedy 
pro jistotu- nahrávky, oblečení, fot-
ky... ovšem mezi nejzajímavější ex-

Já se těším moc, a to už tam 
chodím 50 roků!  To je skoro 
tolik, kolik je vaším babič-
kám. 

Víte, proč jsem to tak dlouho 
vydržela? Měla jsem vždycky 
bezvadné spolužáky a hodně 
učitelů, se kterými byla i při 
obyčejných předmětech doce-
la zábava. Ale hlavně jsem 
měla housle, zpívání, klavír, 
varhany......prostě muziku. A 
tu budeme mít také. 

 Společně se budeme bavit a 

objevovat nové noty, různé zá-
ludnosti a vymoženosti svého 
nástroje a svého hlasu, budeme 
mít nové kolegy do souborů a 
komořin.  

Těším se na všechny, se který-
mi hraji už dlouho a jsem moc 
zvědavá na vás, které ještě ne-
znám, ale mám vás už zapsané 
ve své třídní knize. Společně si 
naplánujeme a ukážeme, co 
nás letos čeká a hlavně se bu-
deme RADOVAT ZE SPOLEČ-
NÉHO MUZICÍROVÁNÍ. 

 

Tak si přijďte co nejdříve 
domluvit rozvrh, abychom 
mohli zase začít s tím cho-
zením do školy. 

                                                           
Mějte se bezva a zvoňte na 
arkádovém nádvoří,  

Marie Stříbrná 

Ahoj školáci, těšíte se do školy? 

Jak to bude na pobočce?  

Překvapení paní ředitelky  
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Hlásání o zpívání 
Tak už je to zase tady! Doufá-
me, že jste si užili prázdniny a 
načerpali sílu a chuť na další 
zpívání. Těšte se, možností si 
zazpívat bude během školního 
roku dostatek. První nabídka pro 
Vás je pěvecká díla v rámci fes-
tivalu Jičín město pohádky, kte-
rá se jmenuje „Nebojte se ope-
ry“. Bude probíhat ve středu 8. 
září 2010 ve 14:30 v ZUŠ uč. č. 
212. Nebojte se a přijďte!!! 

Vhledem k tomu, že v letošním 
roce má Bohuslav Martinů vý-
znamné výročí, bude se konat 
koncert k jeho poctě. Tentokrát 
v Hořicích pod záštitou Základní 
umělecké školy. Koná se 4. lis-
topadu. Podrobnosti ještě dáme 
včas vědět. 

Přejeme Vám do nového školní-
ho roku zdravé hlasivky a spous-
tu krásných písní.  

Vaše paní učitelky Zdenka Svo-
bodová, Kateřina Bičíková, 
Lucie Kunstová 

Úplatu za vzdělávání uhraďte nejpozději do 15. září buď převodem na účet číslo 
1161847389/0800, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte nebo jeho da-
tum narození (bez nich nelze platbu dohledat) nebo v hotovosti v kanceláři školy. 

Hudební obor - 1.200,- Kč 

Pěvecký sbor (pokud chodí žák pouze do sboru a nenavštěvuje žádný jiný vyučova-
ný obor)  - 600,- Kč 

Taneční obor - PTV 1 - 600,- Kč; PTV 2 1.000,- Kč, ostatní výuka 1.200,- Kč 

Literárně dramatický obor - 600,- Kč 

Výtvarný obor - 1.000,- Kč 

Ú P L A T A  za vzdělávání   ☺☺☺☺ 

Všem kytaristům  
KOR-kytarový orchestr zkouší  v letošním školním 
roce 2010-1011 stejně jako vždy –  každou středu od 
16.30. do 18.00 ve třídě č.204. Zkoušky začínají 15.9. 
Na zkoušky si vezměte kytaru, noty,ladičku a tužku. 

I na letošní školní rok máme naplánovanou spoustu veřejných 
vystoupení a akcí. Přejme si navzájem – ať se nám daří a máme 
hodně diváků, posluchačů a fandů. 

V letošním školním roce bude probíhat kytarová soutěž. Školní-
ho kola (až po Vánocích) se budou s rozdílnými časovými limity 
účastnit všichni žáci od 2. ročníku, dua (hrají dva kytaristi) a 
tria (hrají tři kytaristi). 

 

Všem příčným flétnám 
FLESO- flétnový soubor, pouze z příčných fléten, 
kde hrají příční flétnisté od 2.ročníku, začne zkou-
šet  ve čtvrtek 16. září od 15.05 do 16.15. Začíná-
me tak brzy, aby všichni dojíždějící stihli v klidu 
autobus. Na zkoušky, které budou ve třídě č. 204,  

potřebujete flétnu, noty, tužku, dobrou náladu a pití! Prosím o 
přesné příchody, protože nás brzy čeká nácvik s tanečním oddě-
lením a bubeníkem. 

A pokud jste ještě nezačali hrát na příčku, tak už začněte - vždy 
dlouhými tóny (na 4 doby)  kvůli nátisku. Budete pak mít hezký 
tón. 

Sdružení rodičů při ZUŠ J. B. Foerstera 
Na poslední schůzce rodičů bylo odsouhlaseno nové navýšení členského příspěvku 
na 200,- Kč za žáka a rok. 

Z těchto peněz, které jsou samozřejmě na samostatném účtu se platí např. vstupy žákům 
do muzeií, vstupenky na koncerty, zájezdy, dary všem absolventům, příspěvky na soutěže, 
případně se připlácelo na výtvarné pomůcky při zahtraničním plenéru apod. 

Příspěvek vybírají třídní učitelé a hromadně je předávají proti pokladnímu dokladu do po-
kladny SRPŠ.  


