
Novinky z výtvarného oboru 
Na úvod bychom chtěli 
všechny naše příznivce 
pozvat na výstavu žá-
kovských prací. Tato 
výstava bude zahájena 
vernisáží dne 4. 4. od 
16:30 v prostorách dět-
ského oddělení jičínské 
knihovny. Stejně jako u 
předchozích výstav se 
jedná o výtvarný „pel-
mel“, tedy průřez vším 
možným i nemožným 
co ve výtvarné dílně 
vzniklo. 

Dále bychom chtěli vel-
mi poděkovat vedení 
školy za zakoupení di-
gitálního fotoaparátu, 
díky kterému máte 
možnost si prohlédnout 
na internetových strán-
kách nové fotografie 
z našeho výtvarného 
počínání. 

Věříme, že se vám naše 
tvorba, ať už jí shlédne-

te na internetu či vyrazíte 
do prostor jičínské knihov-
ny, bude líbit. A znovu je 
na co se těšit! Ve čtvrtek 7. 
4. podnikáme výpravu do 
galerie moderního umění v 
Hradci Králové, kde absol-
vujeme doprovodný pro-

gram ke stálé expozici, pokladu české výtvarné 
scény 20. stol. Slibujeme, že se podělíme o naše 
zážitky v příštím čísle ZUŠkovinek. 

A protože je jaro, zimě se můžeme v klidu za-
smát. Proto připojuji kraťoučký komiks, jehož 
autorkou je Simona Řadová. 

Mgr. Zuzana Holmanová 

Ohlédnutí za koncertem a co chystá KOR na duben? 

N a  k o n c e r t ě  2 3 . b ř e z n a 
v Porotním sále vystoupil popr-
vé soubor  FLESO (soubor příč-
ných fléten) s novými členy. 
Slečny Sabina Hollmannová, 
Lucka Holmanová (obě 1. roč-
ník) a Natálka Prokopová  (PHV) 
hrají na  příčnou flétnu  krátce, 
ale svůj part se naučily dobře. Při 
hraní se neztratily  a když, tak se 
zase našly a napoprvé jim to i 
docela ladilo.  Na další vystou-
pení pojede Fleso  6. dubna do 
Sobotky.  

Na tomto koncertě vystoupí i 
KOR, chystající se na festival.  
KOR, který má třetinu nových 
členů, si na podobných vystou-
peních obehrává repertoár. To je 

důležité nejen pro nováčky, ale i 
pro staré kytaristy.  

10. DUBNA V NEDĚLI bude 
v Porotním sále zkouška kytaro-
vých orchestrů, které se pak sejdou 
na festivalu 6. a 7. května 
v Turnově. Takže makáme. Ze čtyř 
nově požadovaných skladeb nacvi-
čujeme dvě, když to dobře dopad-
ne, tak stihneme  možná ještě třetí.  

Z loňských osmi skladeb se jich 
nováčci naučili pět. V našem kyta-
rovém orchestru práce  trvá přece 
jenom delší dobu, protože 
v orchestru  hrají žáci už od třetího 
ročníku, ale výjimkou nejsou ani ze 
druhého. A tak logicky ještě nejsou 
tak vyhraní jako starší ročníky a 

taky zatím neznají spoustu věcí, 
které se člověk naučí- naposlou-
chá  až časem. Nedá se to uspě-
chat. A taky se nedá  v orchestru 
pořád jenom pracovat. Musí 
tam být i čas na zábavu a poklá-
bosení. 

Ve čtvrtek 7. dubna v 16:00 ho-
din bude ve třídě č. 204 (u paní 
učitelky Hučíkové) pan Vitáček  
z www.Guitarcentrum.cz,  pro-
dejce kytar.   

Máte-li zájem, přijďte se podívat 
a vyzkoušet si kytary. 

 

Mgr. Ivana Hučíková 

 

ZUŠkovinky, duben 2011 
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Milí zpěváci a zpěvačky,  

po dlouhé zimě konečně nastalo 
jaro. Příroda se začala probouzet, 
ze vzduchu můžeme cítit vůni prv-
ních kytiček a ze stromů slyšet opět 
zpěv ptáků. No, není to nejkrásnější 
období v roce? K jarnímu probou-
zení však neodmyslitelně také patří 
dobrá nálada umocněná krásným 
zpěvem, který na naší škole nesmí 
chybět. A proto nás v příštích týd-
nech čeká spousta vystoupení a 
pěveckých soutěží, na kterých si 
každý z nás zazpívá alespoň jednu 
písničku. 

Hned první týden v dubnu bude 
plně nabitý písničkami:    

V pondělí 4. dubna od 16:30h 
svým zpěvem zahájí Honza Šerpán 
s Matějem Šiborem výstavu prací 
našich výtvarníků v knihovně Vác-
lava Čtvrtka.  

Hned druhý den 5. dubna si zazpí-
vají naši absolventi, Anna Veisová, 
Lukáš Kubín a Michal Sýkora, na 
absolventské zkoušce v Porotním 
sále od 14hodin. Všem absolven-
tům přejeme zdravý hlas a ať se 

jim písničky, co nejlépe pove-
dou!!! 

V e  s t ř e d u  6 .  d u b n a 
HURRRRÁÁÁ na Novopackého 
slavíčka!!! Vybraní zpěváci a zpě-
vačky, kteří se už nyní pečlivě 
připravují a horlivě korepetují své 
písničky, si pojedou zazpívat a 

zasoutěžit do Nové Paky. Tak 
tfuj, tfuj a ať se dílo podaří!!! 

Ve čtvrtek 7. dubna od 19 hodin 
naše oddělení budou pro změnu 
reprezentovat na vernisáži 
v knihovně Václava Čtvrtka mlad-
ší zpěvačky a jeden zpěvák - Bára 
Benešová, Eliška Dařbujánová, Jan 
Kastl a Aneta Krausová.  Zazpíva-
jí nám krásné písničky s texty od 
Václava Čtvrtka. 

Samozřejmě je letos, tak jako 
v loňském roce, také připravena 
dílna lidových písní, kde si všich-
ni budete moci zazpívat lidovou 
písničku. Dílna bude odstartována 
19. dubna v 15:30 hodin 
v Porotním sále.  Tak jako 
v loňském roce bude zvolen nej-
lepší zpěvák každého ročníku, 

který dostane malý dáreček 
z výtvarného oddělení. A kdo bude 
hodnotit? No přeci Vy!!! Zpěváci 
prvního stupně vyberou nejlepšího 
zpěváka z druhého stupně a nao-
pak!!!  

No, a aby toho nebylo ještě málo, 
tak zkušenější zpěváci, kteří mají 
chuť soutěžit, si pojedou ještě za-
zpívat 4. května na Hradeckého 
slavíka. 

Všechny paní učitelky 
z pěveckého oddělení Vám přejí 
hezké přivítání jara s krásnými 
písničkami!!! 

Na závěr bychom chtěly ještě podě-
kovat všem korepetitorům (paní 
učitelce Markétě Maškové, Kataríně 
Kalvodové, Pavlovi Krčmárikovi a 
Michalovi Petirovi) bez kterých se 
my zpěváci holt neobejdeme! Děku-
jeme Vám hlavně za trpělivost a 
Váš čas, který s námi trávíte, aby 
naše písničky byly ještě dokonalej-
ší!!!                           

Mgr. Kateřina Bičíková,  

Zdena Svobodová, Lucie Kunstová 

Hlásání o zpívání 

Aprílový koncert  Ludwigem a s Beethovenem 
všichni čtyři zahráli Sousedskou. 
Kovbojové Vojta Tichý a Ondra 
Koláčný se pošťuchovali smyčce-
m a - š m y t c i - š m i c e m - s m y č c i -
smyčkami (škrtněte, co se neho-
dí).  

Za horentní sumy*  se vydražila 
čtyři umělecká díla. Valentýna 
Šatrová se proměnila v krásnou 
fousatou a ušatou kočku a  Báře 
Šindelářové se rozutekla koťata a 
mnohohlasně mňoukala po celém 
sále. Nejdelší vlasy z celého sálu – 
až na klávesnici, měl Pepa Kracík. 
A když dorachotil aprílový Dub-
nový rachot bicího souboru, byl 
úplný konec. 

*Fotky z koncertu pořízené Jitkou 
Koláčnou uvidíte v chodbě ZUŠ.  

**Výtěžek dražby bude použit na 
nákup potřeb pro výtvarný obor, 
vydražené práce se stanou ve ví-

tězných rodinách součástí umě-
leckých sbírek a předmětem obdi-
vu i závisti všech milovníků umě-
ní a krásy v Jičíně.  

Mgr. Ivana Hučíková 

 

Na třetím Aprílovém koncertě 31. 
3. se dělo toto*: jako první připo-
chodovala Netrafolka Jičínskou 
bránou a s Vávrou s kozími bobky 
(2 písničky). Moderujícího Ondru 
Koláčného na červený nos políbila 
řečnická Múza.  Štěpán Janouch a 
Roman Klazar soutěžili, kdo do 
toho víc bouchne, skřítek 
……..vyzval ke stavebním pracím. 
Sára Vohánková si sedla na ocá-
sek a odešla s violoncellem do 
ZOO. Jana Kracík, Ondra Matějka, 
Tomáš Klazar a jejich 16 flétnistů 
se pohádalo o pořadí písniček a 
proto se hrály všechny čtyři na-
jednou! Pěvecký sbor myších 
UFOnů tykadlatých i s Luckou 
Kunstovou zpíval a skákal až ke 
stropu. Bára Jandová hrála na kla-
vír a s Markétou Maškovou a s 



Okresní kolo soutěže ve hře na 
kytaru proběhlo 17. března v sále 
radnice v Hořicích. Naše škola 
byla v soutěži 100% úspěšná. 
V kategorii 0b. soutěžila Rozárka 
Vejražková a v kategorii 0c. Rad-
ka Novotná a obě získaly 1. místo 
s postupem do krajského kola 
v Jaroměři. Radka měla druhý 
celkový nejvyšší bodový zisk a 
Rozárka třetí. Získaly diplom a 
kaktus a od paní Vejražkové dor-
tík v cukrárně.  

Mgr. Ivana Hučíková 

Letos měli naši klavíristé velice 
náročný, ale také úspěšný školní 
rok! Jak již jistě víte, po celé ČR 
probíhala klavírní soutěž, kterou 
každé 3 roky vyhlašuje Minister-
stvo školství, mládeže a tělový-
chovy (MŠMT). Všichni žáci musí 
projít nejprve školním a okresním 
kolem, aby pak mohli postoupit 
dál do KRAJE. Poslední „špičkou 
ledovce“ je kolo CELOSTÁTNÍ, 
kde se předvedou opravdu ti nej-
lepší… 

Pro nás učitele je vždy velkým 
úspěchem, pokud můžeme vybrat 
alespoň několik vhodných kandi-
dátů pro tuto soutěž, aby se děti 
vzájemně předvedly před porotou 
či diváky. Když se však naše spo-
lečné úsilí, námaha a píle zúročí a 
ZADAŘÍ SE, rozhodně TO STOJÍ 

ZA TO!!! A nám se také ZADAŘI-
LO!  

Po úspěšném školním a okresním 
kole se našim klavíristům povedlo 
probojovat až do KRAJE! Takže 
jsme společně 24. 3. brzy ráno vy-
razili do Hradce Králové na ZUŠ 
Střezina, abychom se utkali s 
ostatními výbornými muzikanty 
z jiných „hudebek“ královéhra-
deckého kraje. 

Musím říct, že jsem byla nadšená! 
Nejen proto, že si mě jeden místní 
učitel spletl s žačkou z vyšší kate-
gorie a s vážnou tváří se zajímal, 
od které paní učitelky jsem a kdy 
již půjdu na řadu, abych snad ne-
zmeškala☺. 

 Nejvíce mě však fascinovala cel-
ková skvělá atmosféra soutěže a 
vysoká úroveň dětí, jež jsem sly-
šela!!! Když si navíc člověk při-
pustí, že svůj nástroj dělají jen pro 
radost ve volném čase, tak je neu-
věřitelné, jakých výkonů jsem 
byla svědkem! V tomto krajském 
kole bylo celkem 11 kategorií a 
porota mohla dál, bohužel, ze 
všech interpretů, kterých bylo 
mimochodem 59, pustit jen 10! 
Taková jsou holt pravidla…   

Žáci naší ZUŠ J. B. Foerstera hráli 
velmi krásně a myslím, že celkový 
stres a boj ustáli s naprostým pře-

hledem!!! Přivezli jsme si tedy 
spoustu různých ocenění, a to od: 

Martina Jozífka (III. kategorie) -  
2. místo 

Miroslava Holmana (III. katego-
rie) - čestné uznání 

 Dariny Stránské (IV. kategorie) - 
2. místo 

 Františka Fišera (VIII. kategorie) 
3. místo 

Adama Zikmunda (IX. kategorie)  
3. místo    

Soni Zlatníkové (X. kategorie) - 

1. místo 

Všem zúčastněným z celého srdce 
GRATULUJI a těším se za další 3 
rokyJJJ 

Markéta Mašková 

Také smyčce letos soutěžily. 
Okresní kolo se konalo v Hořicích 
a Blanka Šulcová jako jediná zá-
stupkyně naší škol.y ve hře na 
housle získala pěkné 3. místo. 

Ve violoncellech jsme byli 1OO% 
úspěšní - Sára Vohánková (z 2. 
kategorie) a Anežka Pokorná (z 8. 
kategorie)  získaly obě 1. místa s 
postupem do krajského kola a to 
se uskuteční ve středu 6. 4. v 
Rychnově nad Kněžnou. 

Přejeme jim - ZLOMTE VAZ! 

koncertě) 

6.4. přijede p.uč. Hučíková , její 
KOR a FLESO  společně se sobo-
teckými kytaristy, NOTIČKOU a 
Járou Nollem vystoupí na Jarním 
koncertě (17.00 Městské divadlo) 

9.4. nás čeká letošní první vítání 
občánků, tentokrát zahrají flétnist-
ky p.uč. Matějky 

20.4. absolventský koncert a slav-
nostní vyřazení ,,také,, našich ab-
solventů 

Přeji všem ,,zlomte vaz,, a těším 
se.                      Petra Matoušková 

V letošním školním roce  absolvu-
je v Sobotce šest žáků. Je to číslo 
v historii sobotecké pobočky zcela 
mimořádné a jsem  proto patřičně 
pyšná. Našimi absolventy jsou 
Klára Švarcová, Viktorie Hanušo-
vá, Vít Svoboda, Lenka Janatková 
(žácí p.uč. Jenčovské) , Pavla Muš-
ková a Jiří Šrůta ( moji žáci). I dí-
ky nim je dubnový program pro 
nás všechny na pobočce poměrně 
pestrý. 

5.4. mají naši absolventi přehráv-
ku (jedná se také o ,,konkurz,, na 
vystoupení na absolventském 

Ohlédnutí za soutěžemi . . . 

Zprávy ze sobotecké pobočky 



Zprávy z tanečního oddělení 

Vážení přátelé, 

dovolujeme si vám s ra-
dostí oznámit, že žačka 

naší školy DARINA 
STRÁNSKÁ se 

s pochodem Alla Turca  
ze sonáty A dur, K.V. 331 
W.A. Mozarta  umístila na 
2. místě na mezinárodní 

soutěži TALENT 
AWARDS, které IV. roč-
ník se konal v Praze před 
necelým měsícem. Darina 
soutěžila v oboru „Hra na 
hudební nástroje – Klavír“ 
v kategorii „Junioři - ama-

téři – sólo“ 

 Blahopřejeme!!! 

rozdělit první tři místa a oceně-
ným byly předány diplomy a 
ceny. Sobotu jsme zahájili vy-
datnou snídaní, po které jsme 
opět okamžitě nastoupili do 
sálu a trénovali. Začátek patřil 
nejmladším dětem a dále se 
střídaly jednotlivé ročníky se 
svými tanci. Protančili jsme se 
až k večeři, která na nás čekala 
v 18,00. Půl hodiny po večeři 
nastoupily nejstarší dívky a 
pracovaly na své choreografii 
až do 20,15 hod.Večer patřil 
taneční soutěži. Jednotlivé ta-
neční skupiny, včetně těch nej-
starších, předvedly své výkony. 
Porota tentokrát nehodnotila 
jen  taneční nápady, ale i kos-
týmy a líčení. Po soutěži násle-
dovala krátká diskotéka a ve 
21,30 jsme šli do hajan.Nedělní 
snídaně byla také vydatná a 

Taneční oddělení si víkend ve 
dnech 18.3-20.3 2011 užívalo na 
Nebákově.Pečlivě  jsme se zde 
připravovali na naše dubnové 
vystoupení. Pracovní náplň 
soustředění byla opravdu ná-
ročná pro všechny zúčastněné, 
protože jsme museli dokončit a 
dotvořit několik nových chore-
ografií . Proto jsme ihned po 
pátečním příjezdu začali tréno-
vat. Tančili jsme až do večeře a 
poté jsme ihned pokračovali 
v dalším nácviku. Ale co by to 
bylo za soustředění bez prima 
večerní zábavy. A ta opravdu 
byla . Čekala nás soutěž o origi-
nální jarní účes. Všichni soutě-
žící měli úžasné výtvory na 
svých hlavách a jejich kadeřni-
ce se opravdu vytáhly. Porota 
to neměla jednoduché, ale na-
konec se podařilo spravedlivě 

nedělní dopoledne už docela 
vysilující. Po obědě všichni 
účastníci soustředění předvedli 
své choreografie v malém vy-
stoupení, které mělo název 
„Ukaž co umíš“. Následovalo 
velké balení a úklid pokojů a 
sálu. Kolem 15,30 jsme dorazili 
do Jičína.  

Za víkend jsme protančili 25 
vyučovacích hodin. Chtěla 
bych moc poděkovat svým ko-
legům p. učitelce Věře Čejkové 
a p. učiteli Pavlu Krčmárikovi 
za velikou pomoc a starost o 
děti během nebákovského sou-
středění a všem zúčastněným 
za jejich přístup k práci, za per-
fektní kázeň a za jejich vzájem-
né kamarádství a za to, že jsme 
vše stihli a zvládli. 

Eva Černochová 

Jana jarolímková: Jaro 
 

Na nebi je sluníčko, 
krásně na nás svítí, 

usmívej se, Haničko, 
vždyť rozkvétá kvítí. 

 
Na stromě zpívají ptáci, 

je to krásná muzika, 
na zahrádce máme práci 

můžem si hrát, utíkat. 

Co nás čeká v dubnu: 

V tomto měsíci nás čekají minimálně jedna až dvě akce DENNĚ. Podrobný rozpis 
naleznete na našem webu, zde uvedu jen ty nejvýznamnější: 

13. 4. - 17:00 - Porotní sál - vystoupení žáků literárně dramatickhého oboru a ajejich 
hostů s feérií „Narodil se v Heřmanicích“ - o V.E. Valdštejnovi 

20. 4. - 18:00 - Porotní sál - slavnostní koncert absolventů hudebního a výtvarného obo-
ru 

27. 4. - 18:00 - Masarykovo divadlo Jičín - vystoupení tanečního oboru nazvané „Tanec 
života“ (součástí je i slavnostní vyřazení absolventek) 

Kdo má v dubnu narozeniny? 

• 3. 4. -  p. uč. Holmanová Zuzana 

                                                      (28) 

• 7. 4 -  p. uč. Krčmárik Pavel (30) 

• 15. 4. -  p. uč. Nevrlá Jana (62) 

• 19. 4. -  p. uč. Botková Hana (57) 

• 21. 4. - p. uč. Svobodová Zdena  

                                                       (54) 

 

 

Přejeme jen 

 vše nejlepší!! 

 

Perličky ze školních lavic: 

Budoucnost naší hudby je už hodně stará.  
Naše česká hudba se vyvíjela od raného středo-
věku až do dnešního konce.  
Staré zpěvy a tance patří k dřívějším vesnickým 
zlozvykům.  
Píseň o svatém Václavu se v minulosti zpívala 
v dobách zlých a pro národ nejtěžších, napří-
klad když král vjížděl do města.  
Hudba umí vyjádřit různé nálady. Například: 
fotbal, to je hra!  
Poloprofesionál je takový umělec, který sice 
ještě neumí moc hrát, ale už za to bere peníze.  
Skladatel má tu nevýhodu, že když udělá chy-
bu, je to pořád slyšet.  
Skromný skladatel si hudbu složí, pak zahraje a 
ještě i sám poslechne.  

Katarína Kalvodová 


