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Martin Jozífek (p. uč. Věra 
Čejková) 

Darina Stránská (p. uč. Katarí-
na Kalvodová) 

Adam Zikmund (p. uč. Michal 
Petira) 

František Fišer (p. uč. Věra 
Čejková) 

Soňa Zlatníková (p. uč. Zuzana 
Pelcová) 

Absolutní vítězkou je Soňa 
Zlatníková. Zvláštní cenu poro-
ty získala Anna Fišerová za 
výborný přednes skladby 20. 
století; Martin Jozífek (za mi-
mořádný výkon a stylové prove-
dení skladby G. F. Haendela)  a 
Adam Zikmund (za mimořádně 
obtížný a perfektně zvládnutý 
repertoár). Za pedagogickou 
práci cenu poroty dostala p. uč. 
Věra Čejková. Kompletní vý-
sledkovou listinu s počtem získa-
ných bodů a fotky ze soutěže 
najdete na www.zusjicin.cz. 

P.S. … a příště budeme mít za 
sebou kolo krajské…… 

Petra Matoušková 

V minulém čísle Zuškovinek 
jsem vás informovala o škol-
ním kole klavírní soutěže. Ubě-
hl měsíc a my, klavíristé, máme 
za sebou kolo okresní.  

24. 2. k nám do Jičína přijelo 
patnáct  klavíristů z Hořic a 
Nové Paky, celkem tedy i s 
námi soutěžilo třicet pět soutě-
žících. Jejich výkony hodnotila 
odborná porota,v jejímž čele 

byl pan MgA. Vilém Valkoun (mj. náš bývalý žák ze třídy 
paní učitelky Marie Pluhařové absolvent konzervatoře 
Pardubice a posléze ještě AMU Praha) a členy byli  zá-
stupci každé zúčastněné školy: Petra Matoušková (za 
ZUŠ Jičín), Luděk Václavů (Hořice), Vlasta Jahelková 
(Melodie, s.r.o. Hořice), Jana Hartmanová (Nová Paka) a 
tajemníkem poroty byl Pavel Krčmárik. 

Věřte, že hodnotit výkon muzikanta, zejména malého 
nebo mladého, není úplně jednoduché.  Vždyť změřit lze 
POUZE  dél-
ku repertoáru. 
A věřím, že 
nejenom mě 
se honily hla-
vou otázky a 
úvahy typu: 
„Komu to 
lépe znělo; 
který reper-

toár byl náročnější; bylo tohle 
ještě únosné tempo; téhle slečně 
to krásně znělo, ale obtížnost 
repertoáru nebyla tak náročná, 
tenhle mládenec zahrál výborně 
skladbu 20. stol., ale ta klasika, 
ale byla to těžká skladba oproti 
té co hrála ta slečna…“. Mys-
lím, že pocity poroty, způsob 
hodnocení i výkony velmi vý-
stižně, mile a s respektem vždy 
při vyhlašování výsledků zhod-
notil pan Valkoun.  Mě z jeho 
promluvy k soutěžícím zaujaly 
dvě věci: „My, všichni dospělá-
ci, si ceníme toho, že jste tak 
šikovní a šikovné a připravili 
jste a předvedli svůj repertoár. 
Nezapomeňte, že umíte něco, 
co vám nikdo nikdy nevezme, 
co si nemůžete koupit a  co 
získáte jenom svojí pílí“. 

A jak to dopadlo? V krajském 
kole 24. 3. v Hradci Králové 
bude náš okres reprezentovat  
celkem jedenáct soutěžících, 
z toho šest z naší školy. Jsou to: 

Miroslav Holman ( p. uč. Mi-
chal Petira) 

Okresní kolo klavírní soutěže MŠMT 

Co je to Metropolitní opera? 
Metropolitní opera v New 
Yorku patří mezi přední, 
světové, operní scény. Jedná 
se o největší organizaci 
v USA, která se věnuje klasic-
ké hudbě, a to především 
opeře. Je považována za nej-
větší na světě a nabízí divá-
kům všechny typy oper. Kaž-
doročně (od září do května) 
se v tomto operním domě 
hraje kolem 220 operních 
představení, ve kterých vystu-
pují přední světoví zpěváci, 
muzikanti, tanečníci a diri-
genti.   
Základní kámen k opernímu 
domu byl položen v roce 
1880.  První představení 

v MET se hrálo už 22. října 
roku 1883. Na programu byl 
Faust od Charlese Gounoda. 
Bohužel i tento operní dům, 
jako naše Národní divadlo, 
málem podlehl požáru a to 
v roce 1892. Naštěstí se bu-
dova podařila zachránit a byla 
znovuotevřena už v roce 
1894. Stavební úpravy však 
probíhaly ještě dlouhá deseti-
letí.  
Vedle světově známých zpě-
váků, jako byl Enrico Caruso 
či Luciano Pavarotti, se obje-
vili na prknech metropolitní 
opery i čeští hudebníci, jako 
byla zpěvačka Ema Destin-
nová, skladatel a dirigent 

Gustav Mahler nebo Rafael Kube-
lík. 
Díky technickému pokroku je i nám 
umožněno nahlédnout do tohoto 
vzdáleného operního domu. A to 
především díky přímým přenosům 
z MET, které se promítají do našich 
kin. Tento projekt s názvem Metro-
politan Opera: Live in HD byl zahájen 
v roce 2006, kdy se představení přenášela 
do kin v Severní Americe, Evropě a Ja-
ponska. Možnost vidět živě výkony 
špičkových umělců na prestižní 
newyorské scéně se ihned setkala s 
velkou diváckou odezvou, jejímž 
výsledkem byla beznadějně vyproda-
ná kina.  
 Nyní se společně můžeme 
i my podívat na jeden z těchto pře-
nosů, a to v pátek 11. března 2011 
ve 14 hodin ve třídě hudební nau-
ky.                Učitelé hudební nauky 

Všechny žáky školy 

srdečně zveme na 

představení Carmen 

od G. Bizeta 

z Metropolitní opery 

New York  

11. března 2011 

ve 14 hodin  

ve třídě  

hudební nauky!!! 

ZVEME VŠECHNY ŽÁKY A KOLEGY K ÚČASTI NA APRÍLOVÉM KONCERTĚ  31. 3. VHODNÉ JSOU SKLADBY 
VESELÉ, ŽERTOVNÉ, VTIPNÉ  AŽ KOMICKÉ. MASKY JSOU ŽÁDÁNY A POHYBOVÉ PRVKY ROVNĚŽ.  



Těsně před prázdninami dramaťák 
uskutečnil první zkoušku své první 
féerie  Oslavovaný darebák aneb z 
Heřmanic do Chebu, která by měla 
mít premiéru již 14. dubna od 17 
hodin právě v Porotním sále. Mladí, 
začínající herci prohráli s obrovským 
prostorem sálu, který jejich hlasivky 
nezvládly. "Budeme zkoušet dál a v 
nejhorším nám pomohou mikrofo-
ny," nechali se slyšet. A mají pravdu. 
Už to, že svůj první počin chtějí 
předvést veřejnosti ve velké prostoře 
je "hrdinský čin." Druhým hrdin-
stvím je prý podle náhodného diváka 
samo téma. To bylo tak, zkoušeli 
jsme a ve dveřích se objevil pán ve 
středních létech a tiše nás delší dobu 
pozoroval. O přestávce jsem k němu 
zašel a zeptal se zda něco nepotřebu-
je. "Hledal jsem finanční úřad a tro-
chu zabloudil. Ale nelituji, to je zají-

mavé co děláte. Nemáte strach z 
toho, že říkáte o Valdštejnovi prav-
du? Kdekdo by mu raději stavěl so-
chy?" Řekl jsem, že vražda a smrt 
tisíců lidí se nedá ničím ospravedlnit 
a ti co tohle nechtějí vidět si nevidí 
ani na tu svou příslovečnou špičku 
nosu a je jedno jestli sedí v senátu, 
nebo chodí po ulicích Jičína. "Tak 
vám přeji ať se vám daří," rozloučil 
se muž a já s odstupem čtrnácti dnů 
nevím zda tam opravdu byl nebo šlo 
o přelud. Na fotografiích není, ale 
děti ho viděly tak se to snad opravdu 
stalo. 

 Držte nám palce v souboji s Porot-
ním sálem a nezapomeňte se na vý-
sledek přijít podívat. Dramaťák ne-
bude sám, protože hudebníci naší 
školy mu pomohou.                   

Radek Sál 

Poroťák vyhrál nad dramaťákem. Zatím! 

Akce v březnu: 

  9. 3. 16:30, Porotní sál, Koncert žáků smyčcového oddělení 

15. 3. 16:30, Porotní sál , Koncert žáků kytarového oddělen 

17. 3. - dopoledne, ZUŠ Hořice, Okresní kolo soutěže MŠMT - smyčce a kytara 

20. 3. 17:00 - Semily, „Pocta J. Hylmarovi“ - Koncert 

23. 3. 16:30, Porotní sál, Koncert žáků hudebního oboru 

24. 3. ZUŠ Hradec Králové - Střezina, krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír 

31. 3. 16:30, Porotní sál, Aprílový koncert (koncert žáků ZUŠ) 

Kdo má v březnu narozeniny? 

  2. 3. Jana Kracík (23) 

17. 3. Katarína Kalvodová (43) 

21. 3. Břetislava Matějková (63) 

25. 3. Eva Černochová (50) 

Přejeme vše nejlepší!!! 

 

že v opeře je hlavní zpěv. Mě se líbí, když 
je cikánka Carmen krásná, mladá, svůdná, 
drzá,  temperamentní žena, protože když  
je operní pěvkyně starší tlustá dáma, tak jí 
věřím kněžnu Libuši, ale ne Carmen… A 
toreador….holky, no, ten byl krásnej! A 
ještě k tomu zpíval… 

Režisér  zdůraznil  veselou stránku opery, 
zpěváci provádějí drobné žertíky. Velký 
prostor dostali tanečníci. První a třetí 
dějství uvádí baletní vsuvka a tančí také 
zpěváci. Tančí i Carmen - kus árie odzpí-
vala vleže na zádech, nesená přitom na 
rukou svých obdivovatelů. Závěrečná 
scéna rvačky s Josém na zemi byla nároč-
ná pěvecky i fyzicky, ale působí naprosto 
přirozeně. 

     Líbily se mi i kostýmy. Např. Carmen 
má v závěru úžasné černo červené korze-
tové šaty. Během závěrečné rvačky jsem 
čekala, že šaty spadnou, kupodivu ale 
vydržely. Kulisy tvořily kamenné zdi do-
plněné detaily různých prostředí - vojen-
ská stanice, hospoda, tábor pašeráků. 

Po hudební stránce to bylo úžasné.  Vy-

nikající byl orchestr . Už předehra, hra-
ná ve velmi rychlém tempu se všemi 
dynamickými a tempovými změnami, 
ukázala, že  představení bude stát za to. 
A taky, že jo! 

Roberto Alagna, představitel Dona 
Josého, je vynikající zpěvák i herec. 
Když vyznával Carmen lásku, byla jsem 
úplně bez dechu. Ale svým výkonem 
mě uhranula Elina Garanča, neumím si 
představit lepší Carmen. Pěvecky ne-
měla žádné nedostatky a roli zvládla 
perfektně i herecky! a tanečně. Byla  
krásná, vášnivá a svobodomyslná, iro-
nická, melancholická  a hlavně  úžasně 
sexy... Výborný  pěvecky i herecky byl 
rovněž dětský sbor, scéna  s vojáky a 
toreadorem je výtečná. 

Pokud máte málo času, jděte se podívat 
alespoň na první  polovinu opery. A 
pokud máte opravdu málo času, jděte si 
poslechnout aspoň předehru! I když 
ten závěr, hádka Carmen s  Donem 
José  taky stojí za to…         

S pozdravem Ivana Hučíková 

Účastníci podzimního představení 
Othello ve Státní opeře Praha jistě 
budou souhlasit, že mizerné představe-
ní již viděli, takže  protipólem bude 
tato pozvánka. Chci se rozdělit o svůj 
skvostný zážitek a zvu vás na DVD 
Carmen  Metropolitní opery v New 
Yorku z ledna 2010, které uvidíte v 
Hudební nauce 11.března od 14.00. 
Vůbec nepřeháním - strašně se mi 
líbilo. 

Carmen je jednou z nejznámějších 
oper - její melodie znají i ti, kteří nevě-
dí, že jsou z této opery. U diváků mívá 
velký úspěch. Je to příběh lásky, nevě-
ry a žárlivosti s tragickým koncem: 
Carmen svede dona Josého, který  se 
do ní zamiluje. Carmen se ale mezitím 
hodlá zamilovat do toreadora, proto jí 
žárlivý José probodne nožem a sám se 
nechá zatknout jako vrah. 

Představení je velmi živé, působí až 
filmově. Hlavní představitelé nejen, že 
zazpívali výborně, co zazpívat měli, ale 
odpovídali svým postavám i fyzicky. 
Možná si řeknete, že to není důležité, 

Člověk má zažít ošklivé, aby o to víc ocenil krásné.  


