
vůbec rádi hrají zkraje pořadu, dokud 
jsou rozehraní. Kytarový orchestr taky 
rád hraje první, protože těch 18 kytar 
se rozladí během milisekundy. Taky 
Zámecké myšky, myšičky a myšata je 
nutné umístit v programu na začátek, 
protože se v zákulisí nemůžou dočkat 
svého vystoupení a neustále repetí. Do 
druhé půlky pořadu dáváme většinou 
soubory ze starších žáků a početnější 
skupiny vzhledem k tomu, že potřebu-
jí větší počet notových pultů, židlí, 
nástrojů, kabelů atd. a je jednodušší a 
rychlejší nastěhovat to na jeviště  
jednou než třikrát. 
       To už má paní ředitelka hotové 
pozvánky pro představitele města i 
všech možných institucí a hlavně 
plakát a paní Ulvrová zařídí jeho vyle-
pení po Jičíně i okolí. Žáci ho odnesou 
do škol a školek. Pozvánka na koncert 
se objeví v novinách. Zatím ve škole 
horečně dokončujeme poslední úpravy 
a dodělávky. Domluví se časový roz-
pis generální zkoušky a já si říkám 
„…ještě tři dny.. dva dny...už zít-
ra….nezapomněli jsme na nic?!“ 
V sobotu  4. prosince v 15:00 hodin 
v Biografu Český ráj to vypukne, tak 
se přijďte podívat, držet palce a tleskat 
– zveme vás. 
Až bude po všem paní Burešová po-
zhasíná a zamkne :-).  

 
Mgr. Ivana Hučíková 

 

          Bez předvánočních koncertů hudebky by 
patrně Vánoce vůbec nepřišly. Na přípravě hlav-
ního Adventního koncertu spolupracujeme 
v hudebce všichni. V květnu se smějeme tomu, že 
v příštím školním roce bude vánoční koncert. 
V červnu rezervuje  ředitelka školy místo a ter-
mín. Kantoři se žáky vyberou v září  muziku, na 
dramaťáku začnou přednášet o sněhu, a pak to 
společně(někdy velmi pracně…) nastudujeme. 
Někdo si svoji skladbu „ohraje“ na nějakém men-
ším koncertě. Počátkem listopadu ve výtvarce 
zavládnou náladová témata, z oken zámku slyšíte 
tradiční koledy a koncem měsíce dáváme dohro-
mady program. 
        V půlce listopadu máme všichni kantoři 
velkou poradu, kde si rozdělíme práci. Velmi 
důležitá postava je moderátor pořadu, pan učitel 
Ondřej Koláčný, protože posouvá program, může 
říct něco zajímavého o skladbě nebo o žákovi, 
který hraje nebo uvést náladu skladby nebo říct 
něco milého a  kdyby se stalo něco neplánované-
ho (rozšlápnou se housle, praskne struna na kyta-
ře, zapomenou se noty, vypadne technika nebo 
jiná nehoda), tak ohlásí třeba jiné číslo než se to 
v zákulisí všechno urovná.  Nejdůležitější funkce: 
kdo bude u pokladny. Vyvolený má na starosti 
peníze a hlavně tu skleněnou kouli! Už tradičně 
volíme paní Evu Polákovou a Lenku Ulvrovou. 
Plakát dělá vždycky paní ředitelka, letošní  po-
zvánku do novin paní učitelka Jitka Koláčná. 
Vždy je potřeba hlídač-utišovač žáků v zákulisí 
(je jich tam spousta pohromadě, je to společenská 
záležitost a hodně se tam  mluví). Hlídat bude 
paní učitelka Hanka Botková, Lucka Kunstová, 
Katka Bičíková, Maruška Stříbrná,Slávka Vrbo-
vá, Jana Kracík a Věra Čejková  ten svůj pytel 

blech. O zvukovou techniku se starají pánové 
Komárek a Krčmárik. Řidiče dělá p. uč. Ro-
man Sklenář. Strašně důležitá je inspice – to 
jsou ti, kteří na jeviště nosí ve správném počtu  
pulty, židle, stoličky, zavírají a otvírají klavír 
apod. Šéfinspicient hudebky je p. uč. Michal 
Petira, Ondřej Matějka a Tomáš Klazar. Paní 
učitelka Zdena Svobodová bude za kamerou, 
Jaroslava Komárková za foťákem – fotky 
budou na webu a nástěnkách hudebky. Všich-
ni ostatní jsou strategicky rozmístěni v sále a 
zákulisí, kdyby bylo kdykoli cokoli potřeba a 
jsou zároveň připraveni korepetovat – to zna-
mená doprovázet žáky na klavír. Paní uč. 
Zuzana Holmanová vybere výtvarné práce, 
které vystaví v předsálí kina. 
        Do programu většinou chceme každý  
prosadit  svého favorita/své favority a snažíme 
se vybrat ty nejlepší a nejzajímavější. Přesto 
musíme brát ohled nejen na význam akce, ale 
i na akustiku prostoru –  jaké je tam ozvučení,  
je tam klavír? A pokud ano – je použitelný? 
kolik se vejde na jeviště lidí-dětí ? Kolik divá-
ků? Jaký je tam povrch – můžou tam baletky 
tančit? Budou mít dost místa? Dají se místa 
v hledišti přesunovat? Atd. 
        Při sestavování programu uvažujeme 
nejen o potřebné gradaci pořadu -  aby  se 
nástroje a skladby, které jdou po sobě, hodily, 
ale taky aby se stupňovala  obtížnost a charak-
ter skladeb(tři pomalé skladby po sobě jsou 
nevhodné). A nesmí se zapomenout, že Adél-
ka, která tancuje ve  třetím čísle, nemůže hrát 
jako čtvrtá na flétnu, protože by funěla . Sólis-
ta  si po předvedení skladby taky rád vydech-
ne, hlavně u dechových nástrojů. Dechaři 

ADVENTNÍ KONCERT 
v Jičíně se koná 4. 12. v 
15:00 v Biografu Český 
ráj. Zároveň se v předsálí 
kina bude prezentovat 
výtvarný obor. 
 
 
MIKULÁŠSKÝ KON-
CERT se uskuteční v So-
botce 5. 12. od 14:00 v 
sále místní Spořitelny. 
 
JSTE 
SRDEČNĚ 
ZVÁNI ! 

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ, 4. 12., 15:00, Biograf Český ráj 

Hlásání o zpívání!!!  

Blíží se konec roku a my Vám 

chceme poděkovat za to, že jste 

vždy výborně a svědomitě repre-

zentovali naši školu. Neradi se 

díváme nazpět, a tak něco o tom, 

co nás dále čeká. Letos mimořád-

ně pěvecké oddělení neplánuje 

vánoční koncert, pouze se přidá-

me k našim spolužákům z jiných 

oddělení a zazpíváme si na Ad-

ventním koncertu ZUŠ, který se 

uskuteční v sobotu 4. prosince 

2010 od 15 hodin v Biografu 

Český ráj. 

Nebojte se o vánoční koledy, 

nepřijdete o ně!!! Před vánočními 

prázdninami si všichni společně 

zazpíváme, popovídáme a něco 

dobrého pojíme 16. prosince od 

14:00 hodin v učebně č. 212. 

Na leden chystáme dva koncerty. 

Ve čtvrtek 6. ledna 2010 v 16:30 

se bude konat v Porotním sále 

„Koncert tříkrálový“, kde vy-

stoupí starší žáci pěveckého od-

dělení, pěvecké sbory a Netrafol-

ka. Mladší žáci se představí svým 

rodičům na malém koncertíku v 

knihovně Václava Čtvrtka. Ter-

mín se teprve domlouvá, dáme 

včas vědět. 

Štěstí, zdraví, pokoj svatý, vinšu-

jeme Vám!!!  

Vaše paní učitelky  

ZUŠkovinky 
prosinec 2010 

Základní umělecká škola J. B. Foerstera Jičín 



Čas rychle ubíhá a opět je tu 
prosinec a předvánoční čas. 
Není to pouze doba plná pří-
prav na nejkrásnější svátky 
roku, ale i doba bilancování a 
dávání si předsevzetí.  
Chtěla bych vám všem, tanečni-
cím a tanečníkům, poděkovat 
za poctivou práci v našich hodi-
nách, která byla zúročena 
v našem představení „Tanec ve 
světě, svět v tanci“. Tento 
taneční projekt měl velký 
úspěch nejen mezi rodiči, ale i 
mezi žáky a učiteli základních 
škol a jičínskou veřejností. 

Jsem opravdu moc ráda, že se 
dokážeme takto na veřejnosti 
prezentovat a tímto způsobem 
zároveň reprezentovat naši 
školu. Mezi další úspěchy sa-
mozřejmě patří i pěkná umístě-
ní na tanečních soutěžích. Zú-
častnili jsme se pohádkového 
festivalu a Valdštejnských dnů 
a dalších vystoupení společ-
ných pro všechny obory ZUŠ. 
V nynější době začínáme praco-
vat na nových choreografiích, 
které zatančíme v našem novém 
představení v závěru dubna 
příštího roku. Čeká nás moc a 

moc práce a já věřím a pevně 
doufám, že vše zvládneme a 
spolu si všechny přípravy a 
„vymýšlení“ užijeme. Zúčastní-
me se koncertů a dalších akcí 
společně s muzikanty, výtvarní-
ky a herci naší školy. V květnu 
pojedeme společně s výtvarníky 
z Hořic a Jičína do Itálie do 
městečka Vieste. 
Přeji vám všem krásné Vánoce, 
zdravý a šťastný celý nový rok 
a mnoho nejen tanečních úspě-
chů. 

Eva Černochová 

Husově ulici v Jičíně. Tři autoři 
těch nejhezčích dostanou 
zvláštní vstupenku k návštěvě 
zákulisí a budou mít šanci po-
znat, jak se tvoří loutková in-
scenace. Se Srdíčkem dlouho-
době dramaťák spolupracuje, 
žák Oldřich Smolík již vodí i 
mluví v některých představe-
ních a nyní mohou pomoci při 
přípravě pohádek i výtvarníci. 
Již při premiéře 20. listopadu 
vzbudily výtvarné práce u ná-
vštěvníků z řad dětí i jejich 
doprovodu nebývalý zájem a 
padla i otázka po možnosti 
odkoupení některých děl. Vý-
stavka navíc podnítila malé 
diváky, aby se také pokusili 
něco podobného namalovat. 
Oba učitelé počítají s tím, že 

Dramaťák a výtvarníci sídlí v 
přízemí zámku a jsou sousedé. 
Teď se dohodli, že by nebylo 
špatné vzájemně se inspirovat a 
spolupracovat. Učitelka Zuzana 
Holmanová se dozvěděla od 
svého kolegy, který učí drama-
tickou výchovu, že připravuje v 
loutkovém divadle Srdíčko 
svoji pohádku „Ježibaba Hele-
na“.  
„Ano, domluvili jsme se a já 
dětem řekl jaké postavy ve hře 
vystupují a v jakých prostře-
dích," uvedl Radovan Sál.  
Mladí výtvarníci namalovali 
několik desítek opravdu krás-
ných obrázků a z nich oba uči-
telé vybrali deset. Ty jsou nyní 
k vidění na výstavě v předsálí 
loutkového divadla Srdíčko na 

jde pouze začátek jistě prospěš-
né spolupráce.                    R&Z 

Radovan Sál a  
Zuzana Holmanová 

Zprávy z tanečního oddělení 

Sousedi spolupracují ☺☺☺☺ 

Ohlédnutí za koncertem klavíristů  

rénně hrála Schumanna  a  Franti-
šek Fišer, protože kromě toho, že 
výborně zahrál, ví, že na koncertě  
se  účinkuje  minimálně v (bílé) 
košili.  
Našimi hosty byl KOR, (je zcela 
mimo moje chápání jak se dá 
naladit 82 strun), Cantus firmus, 
zpěvačka Kateřina Tobiášová a 
flétnistka Karolína Gregorová. 
Jejich vystoupení byla příjemným  

zpestřením našeho programu. 
Děkuji paní učitelce Markétě 
Maškové, že se celkem narych-
lo a velmi dobře chopila prů-
vodního slova a  kolegům za 
přípravu dětí na koncert.   
Všem přeji hodně zdraví a pev-
né nervy, neb ta náročnější 
polovina školního roku nás 
teprve čeká.  

Petra Matoušková 

25. 11 se v Porotním sále usku-
tečnil koncert klavíristů. Letos 
to byla první příležitost, kdy 
měli možnost veřejně vystoupit  
a bylo vidět, že se opravdu  
dobře připravili. Neslyšela jsem 
špatný výkon. Pro mě na stup-
ních vítězů z klavíristů stojí 
Edita Kašparová, protože se 
nebála a hezky jí to znělo,  
Darina Stránská,  protože suve-
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ZUŠkovinky 

Milé děti, milí rodiče, 

konec roku už čeká „za rohem“, ale 

ještě máme hodně roboty, ale příjem-

né, poněvadž se téměř celý prosinec 

budeme těšit na Ježíška. Hned ve 

středu 1. prosince 1. prosince 1. prosince 1. prosince v 15 hod. proběhne 

Dílnička pro přípravky, v pátek 3. 3. 3. 3. 

prosinceprosinceprosinceprosince od 12:50 hod.a od 13:40 

pak Dílnička o udržování zobcových 

fléten, kde se naučíte, jak se máte o 

své flétny starat, protože to jsou vlast-

ně taková malá bezmocná miminka. 

Když je nevyčistíte a nenaolejujete, 

pak zapáchají jako miminka, kterým 

maminka zapomněla vyměnit plínky. 

Už se určitě těšíte na Vánoční besíd-

ku. Uskuteční se v úterý 14. prosince 14. prosince 14. prosince 14. prosince 

od 15hodin. Pozvěte tatínky a mamin-

ky, dědečky a babičky, pradědečky a 

prababičky, no zkrátka všechny své 

známé a milé. Já přeji, děti, Vám 

všem, ale také Vašim blízkým držím 

palce, aby se u Vás nezapomněl Ježí-

šek na Štědrý den zastavit. A do nové-

ho roku pak to, o čem se zpívá v novo-

roční koledě: "Abysme k vám přes rok 

přišli a vás ve zdraví zas našli."  

Jana Kracík Jana Kracík Jana Kracík Jana Kracík     

Jak se z Jičína volá, tak  se 
ze Sobotky ozývá...  
Rozsvěcení stromu v Jičíně? -  
V Sobotce s „Notičkou“ a „Notou“ 
28. 11. na náměstí. 
Adventní koncert v Jičíně? -  
V Sobotce 5. 12. ve 14.00 ve Spoři-
telně 
Vánoční besídky pro rodiče 
v Jičíně? - V Sobotce 14. 12. 
v 16:30 ve Spořitelně. 
A teď naopak, voláme  ze Sobotky 
do Jičína: ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, PO-
KOJ SVATÝ V ROCE 2011! 

Petra Matoušková 

 
KOR –  kytaristům pěkné 

Vánoce. Budu se na vás těšit 

5. ledna 2011.  

FLESO – flétnistům  pěkné 

Vánoce. Budu se na vás těšit 

4. ledna 2011. 

Komu to nešlo – ať mu jde a 

komu to šlo – ať mu to 

vydrží!!! 

Všem kolegům děkuji - pěkné 

Vánoce, ať se vám příští rok 

daří. 

Ivana Hučíková 

Vážení rodiče,  
rádi bychom zlepšili naši vzájemnou komunikaci. Pomozte nám a poskytně-
te, prosím, učiteli vašeho dítěte e-mailovou adresu. 



Dobrá pověst provází umělecké 

dovednosti našich žáků, dokla-

dem je i zájem o jejich vystou-

pení na různých společenských 

akcích.  

Jednou z takových bude akce 

firmy Sklopísek Střeleč 17. 12. 

2010 v podvečer, kde vystoupí 

pěvecké trio naší školy ve slo-

žení Aneta Klapková, Daniela 

Jirsová a Ivana Tůmová, dále 

zpěvačka Barbora Veselková s 

klavíristkou Darinou Stránskou. 

Fanfára zazní v podání učitelů 

Ondřeje Matějky a Tomáše 

Klazara. 

 Věříme, že všechny přítomné 

umění našich žáků a učitelů 

nadchne a hlavně potěší.  

Katarína Kalvodová 

Děkujeme firmě Sklo-

písek Střeleč za fi-

nanční dar ve výši 

10.000,- Kč, který pů-

jde na účet SRPŠ a je 

určen k financování 

oprav hudebních ná-

strojů. 

nám byla velkým přínosem. 
 
Již třetí výstava tohoto školního 
roku bude ke shlédnutí od 1. 
prosince v Biografu Český ráj. 
Doufáme, že se vám naše vý-
tvory budou líbit. 
 
Za výtvarné oddělení přeji 
všem čtenářům ZUŠkovinek 
mnoho úspěchů v Novém roce. 

Mgr. Zuzana Holmanová 

Ještě před začátkem nového 
roku budou žáci výtvarného 
oboru obohaceni o celoroční 
vstupné do Regionálního muzea 
a galerie v Jičíně , kde nás čeká 
spousta zajímavých podnětů 
k tvorbě. Děkujeme SRPŠ za 
zakoupení permanentních vstu-
penek.  Věříme, že těchto im-
pulsů maximálně využijeme a 
na výstavách v příštím roce 
vám ukážeme, že tato inspirace 

Hrajeme pro Sklopísek Střeleč 

Zdravice z výtvarného oboru ☺☺☺☺ 

Jesus Christ Superstar  
náladu a stejně jako Jiří Korn, který 
zpíval Herodese, splnili předpoklad 
výborného výkonu, ale Bárta byl 
prostě lepší. Sbor kněžích – baryto-
ny a bas, potřeboval svoje efektní 
pěvecké  party ještě intonačně 
dotáhnout. Báječný i tanečně, byl 
sbor. Hudbu nastudoval a orchestr 
řídil Ota Balage. Orchestr hrál ze 
zákulisí živě a skvěle a zdůrazňuji 
to proto, že hudbu z JCS známe a 
podvědomě srovnáváme třeba na-
hrávkou k filmu. Je nesmírně suges-
tivní, třeba bičování Krista jsem od 
třetí rány už neviděla, protože s tou 
drásající hudbou je to pro mě dras-
ťák (..já vím, že ho bičují  jen ja-
ko…).Návrhář kostýmů čerpal 
zjevně z filmové předlohy. Pouze 
scéna,  kdy se vrací mrtvý Jidáš, 
nepůsobí dobře – příliš  laciného 
zlata-stříbra-diamantů-peří… prostě 
je to jak z Pomády…ale je mož-
né,že  mi unikl nějaký hlubší smy-
sl…. Vpředu po obou stranách 
jeviště stály dřevěné dvoupatrové 
věže, které se používaly jako skály, 
domy, chodby. Spolu s velkou 
zadní rampou členily prostor jeviště 
a působily přirozeně, a ne jakože 

v divadle došly nápady nebo  pení-
ze. 
Byla jsem v divadle Karlín, rekon-
struovaném po povodních, poprvé. 
Líbilo se mi elegantní použití tmavě 
šedého pohledového betonu na 
velkých plochách a nelíbila se mi 
výška a vzhled schodiště, kterým se 
přichází do vyšších  pater divadla. 
Podle mého podporuje klaustrofobii 
a závratě. A pokud je pro vás pod-
statná cena vstupenky - i 
z nejlevnějších míst za dvě stovky 
je velmi dobře vidět. Jako pedagog 
bych doporučila nejprve doma 
shlédnout vynikající filmovou verzi 
na DVD – čistě pro srovnání a 
seznámení se hudbou, příběhem, 
výpravou a vůbec…. S ohledem 
na dobré parkování a možnosti 
nákupu na Černém Mostě a dopravě 
metrem k Divadlu Karlín (20 minut 
bez přestupu na stanici Florenc) 
bych navrhla vstupenky na výborný 
muzikál jako předvánoční výlet, 
vánoční dárek, novoroční překva-
pen, na pololetí za vysvědčení 
v hudebce či Valentinskou pozor-
nost nebo stylově Velikonoční od 
beránka.                   Ivana Hučíková 

6. listopadu jsem byl na jednom 
z předpremiérových představení asi 
nejznámějšího a nejslavnějšího 
muzikálu „Jesus Christ Su-
perstar“ (JCS) v divadle Karlín. 
Ježíše zpíval Michael Skořepa – 
svoji roli zvládl dobře, ale jeho 
výkon nepůsobí opravdově. Nedo-
kázal prožít emoce některých songů 
- třeba léčení malomocných nebo 
vyhnání kupců z chrámů. Zazpíval 
to hezky, ale byl jen hercem-
zpěvákem, který něco předvádí. 
Vedle prvního představitele – vyni-
kajícího a  velmi zkušeného Kamila 
Střihavky a jeho legendárního po-
dání Ježíše, neměl Michael Skořepa 
šanci. Velmi mě  překvapil  Václav 
Noid Bárta, zpívající Jidáše - songy, 
kdy zrazuje Ježíše a má výčitky 
svědomí před sebevraždou, byly 
strhující,  pro mě byly vrcholem a 
nejlepšími výkony představení. 
Kromě suverénně zvládnutého 
pěveckého  partu pohybově výbor-
ně zvládal prostor jeviště a plně 
využil všechny možnosti, které mu 
role Jidáše umožnila předvést. Máří 
Magdalena Báry Basikové přinášela 
na jeviště uklidňující, starostlivou  
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Za oknem se vločky honí, 

zvonky v dálce tiše zvoní a 

stromečky v celé zemi sladce 

voní Vánocemi... 

Krásné svátky 

vánoční a spl-

nění všech přá-

ní  

přeje Ondřej 

Matějka 

Vánoční svátky přede dveřmi  

a co na to dramaťák?  

Dramaťák využívá ke kontrole své 
práce i Youtube. Například na 
adrese:  
http://www.youtube.com/watch?
v=G4HkPjx7Gyo  můžete uvidět 
nahrávku krátké scénky pro 
adventní vystoupení. Protože někdy 
selže herec, někdy technika a někdy 
technik ,  v t omt o př ípadě 
zastoupený panem učitelem, tak 
může vzniknout i video sice 
nepovedené, ale nakonec docela 
legrační. A protože smích je 
kořením života a prakticky nelze 
bez něho existovat umístili jsme i 
ten povedeně nepovedený snímek 
na Youtube. Najdete ho na adrese 
http://www.youtube.com/watch?
v=nHYqwAJCR54. 
Když jsme tak rozvažovali co 
popřát ostatním dětem ze zušky k 
Vánocům (přání jsme nakonec 
rozšířili i na všechny lidi dobré 
vůle, v první řadě na rodiče, 
sourozence, kantory) tak jsme se 
dohodli, že všichni budeme držet v 
ruce nějaký imaginární dárek a vy 
si ho tam domyslíte sami. Podívejte 
se na fotku, někdo ho drží v náručí, 
někdo nad hlavou, jiný ho má pod 
paží. Tak zavřete oči a jistě ho 
uvidíte. A o Vánocích se hlavně 
mějte fajn. A po nich také.   

Za dramaťák Radek Sál 



Čeští skladatelé dětem Čeští skladatelé dětem Čeští skladatelé dětem Čeští skladatelé dětem ---- děti českým skladatelům děti českým skladatelům děti českým skladatelům děti českým skladatelům    

5. listopadu se konal v Praze koncert, který byl věnován 

současným skladatelům. Nádherný malovaný sál 

konzervatoře J. Deyla na Maltézském náměstí hostil 

nejen skladatele, ale i dětské interprety, kterým všechny 

provedené skladby byly věnovány. 

Naše škola měla tu čest se také zúčastnit. Soudobý 

skladatel mladé generace David Lukáš David Lukáš David Lukáš David Lukáš (m.j. nedávno 

získal z 264 přihlášených partitur 2. místo v 

mezinárodní skladatelské soutěže ve Vídni) před časem 

napsal cyklus instruktivních skladbiček pro lesní roh a 

klavír s názvem „Komára uchem jehly neprostrčíš“ a 

věnoval ho paní ředitelce Komárkové. Ta vybrala k 

interpretaci pražské i světové premiéry Alenu HučíkovouAlenu HučíkovouAlenu HučíkovouAlenu Hučíkovou.  

Za klavírního doprovodu paní učitelky Věry Čejkové 

zahrála dvě části z uvedeného cyklu a to „Línou 

písničku“ a „Taneček“.  Před zcela zaplněným sálem 

podala vynikající výkon hodný profesionálního hráče. 

Však také byla oceněna dlouhým a upřímným 

potleskem! Příští koncert se koná v březnu, tak jsme 

zvědaví, kdo další dostane příležitost si zahrát na tak 

významném pražském pódiu.   

Telefon: (+420) 493 532 645 

E-mail: info@zusjicin.cz 

Web: http://www.zusjicin.cz  

Malí i velcí muzikanti, moc vás chvá-
lím za koncert ze dne 23. 11. 2010. 
Všichni jste se moc snažili a hráli 
pěkně! Škoda jen, že přišlo tak málo 

posluchačů, aby ocenilo váš výkon vřelým potleskem. Nezapomeňte přijít podpořit 
své kamarády na koncertech, které se budou konat ve dnech 2. a 4. 12. v Jičíně a  5. 
12. v Sobotce. Plakáty budou, jako vždy, vyvěšeny na nástěnkách ve škole. 
V týdnu od 13. – 18. 12. budou mít jednotlivá oddělení vánoční besídky. 
Ve violoncellové  třídě vypukne hraní Ježíškovi 14. 12. (je to úterý) společně s třídou 
p. uč. Stříbrné.  Pokud budete mít doma napečeno a maminka vám dá pár dobrůtek 
s sebou, můžete přinést svým kamarádům na ochutnání. 
Blíží se Barborka, pomalu už hledejte pěkně dlouhou punčochu, aby ji na okně nepře-
hlédla. A kdo byl hodný nemusí se bát Čerta co chodí s Mikulášem a Andělem. Pár-
krát se vyspíme a jsou tu opravdu VÁNOCE. Krásně si je užijte v kruhu rodinném, 
buďte na sebe hodní a aby se pod stromečkem objevil i toužebně přející dáreček. 

                          Miloslava Vrbová 

Základní umělecká škola J. B. Foerstera Jičín 

CO NÁS ČEKÁ V PŘÍŠTÍCH DNECH? 

1. 12. - 14:30 - Vystoupení pro Svaz invalidů 

2. 12. - 16:30 - Koncert žáků oddělení elektronických klávesových nástrojů  - Porotní sál 

4. 12. - 15:00 - Adventní koncert - Biograf Český ráj - vystoupení žáků všech oborů a výstava prací žáků VO 

5. 12. - 14:00 - Mikulášský koncert - sál Spořitelny v Sobotce - vystoupení žáků pobočky 

6. 12 - 9:00, 10:30 - vystoupení tanečního oboru pro žáky ZŠ v Sobotce 

17. 12. - Porotní sál - vystoupení pro Sklopísek Střeleč 

Adventní přehrávky pedagogů:  

9. prosinec  
15:00 p.uč. Čejková, Porotní sál 

10. prosinec 
15:00 p. uč. Komárek, Porotní sál 

13. prosinec 
15:00 p. uč. Matějka, č. uč. 204 
15:00 p. uč. Komárková, č. uč. 202 

14. prosinec 
15:00 p. uč. Vrbová a Stříbrná, č. uč. P4 
15:00 p. uč. Sklenář a Sál, č. uč. P1 
15:00 p. uč. Kracík, Městská knihovna 
15:00 p. uč. Čejková, č. uč. 223 
16:30 p.uč. Matoušková, Jenčovská, Matějka, Botková, Badová, sál Spořitelny v Sobotce 
17:00 p. uč. Koláčná a Koláčný, č. uč. 211 

15. prosinec 
15:00 p. uč. Hučíková, č. uč. 204 
15:00 p. uč. Petira, č. uč. 225 

16. prosinec 
14:00 p. uč. Svobodová, Bičíková, Kunstová, č. uč. 212 
15:00 p. uč. Botková, č. uč. 204 
15:00 p. uč. Krčmárik, č. uč. P2 
16:00 p. uč. Klazar, č. uč. 225 
16:30 p. uč. Kunstová, č. uč. P4 

17. prosinec 
15:00 p. uč. Mašková, č. uč. 225 
15:00 p. uč. Pelcová, č. uč. P4 
16:30 p. uč. Kalvodová a Ochmanová, č. uč. 222 

 

Nastává čas Adventu a to je doba očekávání, rozjímání a návštěv. Pravda, v této 
dnešní uspěchané době to zrovna tolik nefunguje. My jsme ale udělali něco pro to, 
abychom ten klid zase vrátili - uspořádali jsme předvánoční koncerty, na kterých si 
posluchači poslechnou hudbu vánoční, či hudbu jiného charakteru, kterou zahrají žáci 
naší školy. A právě na tomto koncertě vystoupí naši mladí hráči na kytaru. Na 
sobotním koncertě, který proběhne 4. 12. od 15.00 hodin v jičínském kině, zahraje 
Kytarový orchestr vánoční koledy a jednu celosvětově známou skladbu "Rolničky". 
Ta zazní v souhře společně s flétnami a pěveckým sborem. Sobotečtí žáci mé kytarové 
třídy zase zahrají na vystoupení v sále Spořitelny, kde se v neděli 5. 12. bude konat 
„Mikulášský koncert“. Z kytarových strun zde zazní vánoční píseň z Čech a Moravy, 
Tichá noc v podání dua a trio zahraje vánoční skladbu In Christmas time.Také uslyšíte 
vánoční melodie v podání, klavíru, flétniček, houslí a kytar. Moc se na tu vánoční 
pohodu těšíme. Milí žáci, ale také dospěláci, chci vám všem popřát hezké prožití 
svátků, hodně zdraví, pohody, štěstí a úspěchů v příštím roce.                Hana Botková  

KDO SE V PROSINCI NARODIL?KDO SE V PROSINCI NARODIL?KDO SE V PROSINCI NARODIL?KDO SE V PROSINCI NARODIL?    

1.12. 1958 - p. uč. František Komárek 

27.12.1984 - p. uč. Jitka Koláčná 

Přejeme vše nejlepší!Přejeme vše nejlepší!Přejeme vše nejlepší!Přejeme vše nejlepší!    

Naposledy v letošním kalendář-
ním roce se ředitelka školy roz-

hodla (m.j. na základě mnoha vystoupení v 

listopadu a prosinci) udělit ředitelské 
volno ve dnech  

20. - 22. prosince.  
 

Vážení žáci, žákyně, studenti, stu-
dentky, rodiče i přátelé naší školy,  
jménem všech zaměstnanců vám 

přeji pohodové a 
poklidné Vánoce 
a do nového roku 

pevné zdraví, 
mnoho lásky a 
splnění všech 

přání!! 
Jaroslava  

Komárková 
 


