
P o d ě ko -
vání patří 
v š e m 
žáků naší 
základní 
umělecké 
školy a 
panu uči-
teli Pavlu 
Krčmári-

kovi při přípravě a provedení  
hudby k půlnoční mši.  
 
Hráli jsme Českou vánoční 
mši V. Mýtného, která je psá-
na pro pěvecký sbor a pěvecká 
sóla, orchestr a hudební sóla a 
varhany. Všichni od smyčco-
vých, dechových i bicích ná-
strojů poctivě cvičili a zkouše-
li a půlnoční mše v kostele sv. 
Jakuba v Jičíně se PODAŘI-
LA, řečeno jazykem školním, 
na VÝBORNOU. 
Všem učitelům a žákům ZUŠ-
ky přeji do nového roku hodně 
krásné muziky, hodně krás-

ných chvil při práci, zábavě 
a vzájemné pomoci. A od-
vahu nebát se začít nové 
věci.  
Těším se, že to všechno 
budeme společně prožívat 
po celý rok 2011. 
 

Marie Stříbrná 

Vánoční hudba - mše půlnoční 

Hudebně taneční vystoupení na sklonku minulého roku... 
V pátek 17. 12. 2010 večer se 
konala v Porotním sále jičínské-
ho zámku akce firmy Sklopísek 
Střeleč, a. s., která se rozhodla 
poděkovat svým zaměstnan-
cům za celoroční práci. Věříme, 
že vystoupení našich žáků a 
učitelů umocnilo příjemnou 
atmosféru této děkovné slav-
nosti na zámku a ducha rene-
sance na chvíli přenesla i do 
vnímání přítomných. 

Program byl zahájen fanfárami   
a menuetem v podání paní 
ředitelky J. Komárkové a pana 

učitele O. Matějky pro dvě trub-
ky. Paní učitelka E. Černochová 
připravila choreografii historic-
kého tance a jejích šest taneč-
nic ji krásně zatančilo. Pěvecké 
trio ze třídy paní učitelky Z. 
Svobodové ve složení Aneta 
Klapková, Daniela Jirsová a 
Ivana Tůmová zazpívalo rene-
sanční písně. Barbora Veselko-
vá z pěvecké třídy paní učitelky 
K. Bičíkové za klavírního dopro-
vodu p. uč. Z. Pelcové zazpívala 
slavnou píseň Popelky a na 
závěr zahrála Mozartův Pochod 
„Alla Turca“ na klavír Darina 

Stránská ze třídy p. uč. K. Kal-
vodové. 

Svým vystoupením tak poděko-
vali výše jmenovaní za celou 
naši ZUŠ všem zaměstnancům 
firmy, která poskytla dětem do 
fondu Sdružení rodičů a přátel 
školy ZUŠ příspěvek 10.000,- 
Kč na opravu hudebních ná-
strojů. 

Bylo to důstojné vystoupení a 
zároveň tak trochu i rozloučení 
s uplynulým rokem... 

ZUŠkovinky, leden 2011 
Základní umělecká škola J. B. Foerstera Jičín 

1. 1. 2011 

Milé děti, milí stu-
denti i studentky, milí 
rodičové i příznivci 
naší školy. 

Přeji vám všem 
nejen za sebe, ale za 
všechny zaměstnance 
naší ZUŠ do nového 
roku 2011 především 
pevné zdraví, mnoho 
radostí, spokojenosti, 
harmonických tónů, 
magických kreseb, 
úžasných choreografií 
i krásné ztvárnění mlu-
veného slova. 

Také vám přeji, abys-
te co nejvíce času trá-
vili se svými nejmilej-
šími a prožili rok spl-
něných přání i předse-
vzetí a poznali či utuži-
li nová přátelství. 

Srdečně, 

Jaroslava Komárková 

 

  



AKCE  V  LEDNU: 

• 6. 1. - 16:30 - Porotní sál - 
Tříkrálový koncert 

 
• 18. 1. - 16:30 - Porotní sál - 

koncert žáků dechového 
oddělení 

 
• 21. 1. - 15:30 - Knihovna 

V. Čtvrtka - koncert pěvec-
kého oddělení 

 
• 24. - 28. - pololetní pře-

hrávky a školní kolo soutě-

K t e r ý 
Valdštejn 
b u d e 
opravdo-
vější, by 
se mohli 
ptát ti, co 
znají Mi-
r o s l a v a 
Kněborta, 
který vy-
s t u p u j e 
jako vévo-

da Václav Eusebius Valdštejn při různých slavnostech a 
společenských událostech. 
 I Richard Perkner, žák našeho „dramaťáku“, bude vystu-
povat jako Valdštejn. Kněbort hraje vévodu v mužném 
věku a Richard jako mimino, dítě a studenta. Konkurovat 
si každopádně nebudou, ale přece jen bude jeden z nich 
pravdivější. Těžko byl vévoda ve skutečnosti tím vtipným 

a peníze na potkání rozdávají-
cím mužem, jak ho známe z 
jičínských Valdštejnských slav-
ností nebo jarmarku. Richard 
bude ztvárňovat sice roztomilé 
mimino, ale později spratka, 
který v žádné škole nevydržel a 
spíše než láskyplný byl pěkný 
sadista a později  mladík ne 
zrovna slušných mravů. Klást 
si otázku po opravdovějším 
představiteli velmože je pošeti-
lé. Mirek i Richard hrají své 
role a historici o Valdštejnovi 
také řekli ledacos, co nám po-
máhá v orientaci. Dramaťák 
teď tvoří na základě získaných 
informací scénář a má tři měsí-
ce na to, aby ho spolu s někte-
rými obory školy přetavil v 

koukatelnou a zajímavou pro-
dukci. Že nebude lakováním 
na růžovo o Valdštejnovi mů-
žeme ujistit již teď. Ono se 
lakovalo až dost.  
A do nového roku přejeme 
všem dětem, aby měly šťast-
nější dětství než měly budoucí 
vévoda a bylo jim dobře jako 
je nám v dramaťáku. Že lakuji 
a vymyslel jsem si to? Ne a 
mám důkaz. Když jsme se 
loučili na vánoční prázdniny 
tak všichni vyslovili přání, 
abychom se po Novém roce 
zase sešli a všichni spolu na 
něčem pěkném dělali. A o to 
se budeme snažit.  

Radek Sál 

 

Mladší zpěváčci zazpívají 
svým rodičům a blízkým na 
koncertíku v městské knihov-
ně, který se koná 21. ledna 

2011 v 15:30. Budete to mít, 
jako generální zkoušku na 
pololetní zpívánky! 
Během tohoto pololetí nás 
opět čeká pěvecká dílna 
s lidovou písní. Ti nejlepší se 
zúčastní pěvecké soutěže Hra-

Milí zpěváčci, doufáme, že 
jste prožili krásné a pohodové 
Vánoce a také načerpali hod-
ně sil do nového roku. Budete 
je potřebovat! Hned v lednu 
nás čekají koncerty. 6. ledna 

2011 od 16:30 si zazpíváme 
na „Tříkrálovém koncertu“ 
v Porotním sále, kde se před-
staví jak sólisté, tak i pěvecké 
sbory a muzika Netrafolka. 

decký slavík, která je zaměře-
na na lidovou tvorbu.  
Čekají nás i další krásné pě-
vecké zážitky, o kterých se 
dozvíte později v dalších 
číslech Zuškovinek. 
Těšíme se na Vás a přejeme 
Vám v novém roce mnoho 
krásných písní a prožitků 
z nich!   Vaše paní učitelky:-) 

Miroslav Kněbort nebo Richard Perkner? 

Hlásání o zpívání 

Poslední koncert v roce 2010 
hu“. Už první pohled do pro-
gramu mě překvapil, protože 
ani vidu (později ani slechu) 
po koledách. I druhý pohled 
mě  překvapil. Netušila jsem, 
že ti ,,studení“ seveřané mají 
kromě E. Griega a J. Sibelia 
spoustu dalších skladatelů, 
kteří, jak jsem posléze zjistila, 
napsali krásnou romantickou 
muziku. Gliere, Sinding, 
Nielsen… Třetí pohled mě 
nepřekvapil, protože  příjem-
ně nasvícený Porotní sál 
s vinotékou, drobným pohoš-
těním  a uvolněnou atmosfé-
rou už jsem zažila při jiném 
koncertu z tohoto cyklu a ráda 
jsem si zvykla.  
Konec pohledů, šlo přeci jen 

víc o poslech a byla jsem 
opravdu zvědavá, protože na 
pódiu se střídali náš kolega 
Ondřej Koláčný a kolegyně 
Jitka Koláčná, Markéta Maš-
ková a Eliška Jenčovská. To, 
že Ondra s Jitkou jsou výteční 
houslisté asi všichni tušíme 
nebo víme a svým vystoupe-
ním to jen potvrdili. Ale to, 
jaké jsou Markéta s Eliškou 
výborné korepetitorky, jsem 
do včerejška netušila. Radost 
poslouchat, radost sledovat. 
Byl to příjemný, uvolněný  
večer s komorní atmosférou, 
pěknou muzikou a bezvadný-
mi výkony. Odcházela jsem 
s tím, že bych si to klidně 
poslechla ještě jednou……. 

Petra Matoušková 

Po  17. prosinci jsem si říkala, 
že žádný další koncert už mo-
je hlava a ucho nemůže při-
jmout. To jsem ale zapomně-
la, že se ještě má uskutečnit 
koncert z Cyklu klasické hud-
by v Jičíně, který připravují  
naši kolegové Jitka a Ondra 
Koláční.  Když musel být 
odložen, přiznám se, že jsem 
si trochu oddechla, protože  
původní  termín se kryl 
s jiným koncertem. A  tak 
jsem se 21. 12., po odpoledni 
stráveném v jednom ,,prima“ 
nákupním centru, přemluvila 
a vypravila se ze Sobotky do 
Jičína na koncert ,,Čas sněhu 
přichází, aneb ,,Muzika 
z kraje zimy, pohádek a sně-

Starý rok je za námi. Doufám, 
že všechny děti dostaly pod 
stromeček všechno, co si přály a 
užily si vánoční prázdniny co 
nejvíce a hlavně bez zranění.  

Samozřejmě všem přeji do roku 
2011 mnoho štěstí a úspěchů 
nejenom na hudebním poli, ale i 
ve škole. 

Avšak i s novým rokem se blíží 
i pololetí, což znamenají 
pololetní přehrávky a také školní 
kolo soutěže smyčcových 
nástrojů. Proto by měli ti žáci, co 
chtějí postoupit do dalšího kola 
(okresního), cvičit zodpovědněji. 
:-) 

 Klíčovým dnem pro smyčce je 
tedy 27. leden 2011 (čtvrtek). 
Tak hodně štěstí... ;-) 
 

Miloslava Vrbová 


