
     Ve středu 27.dubna jsme 
jely na kytarové krajské kolo 
soutěže. Jely jsme: moje mam-
ka, já paní učitelka Hučíková a 
Radka Novotná. Celou dobu 
pršelo. Když jsme tam přijely,  
tak jsme se šly chvíli rozehrát, 
potom jsme si to šly zkusit na 
podium. Začala kategorie 0.A. 
My jsme poslouchaly, potom 
jsme si daly ještě párek a zača-
la kategorie 0.B. Tam jsem 
hrála já. Jedna holčička tam 
hrála moc hezky. Kategorie 
0.B skončila a začala kategorie 

0.C. V ní hrála Radka a poved-
lo se jí to. Potom bylo vyhláše-
ní. Byla jsem 3. a Radka taky. 
Po cestě jsme se ještě stavily 
na zmrzlinu! 

           Rozárka Vejražková 

     V úterý 26. dubna se 
v Jaroměři konalo krajské kolo 
hry na kytaru. Soutěže jsme se 
zúčastnily s Rozárkou Vejraž-
kovou. Doprovázela nás paní 
učitelka Hučíková. Vystupova-
la jsem v kategorii 0c, do které 
bylo celkem přihlášeno 6 sou-

těžících. Před vystoupením 
jsem měla trému, bála jsem se, 
že pokazím skladby. Přísná 
porota mě ohodnotila společ-
ným třetím místem. Se svým 
výkonem jsem spokojená, ale 
budu se muset zlepšit 
v technice. Na zpáteční cestě 
nám paní Vejražková zastavila 
v Konecchlumí v cukrárně. 
Chtěla bych poděkovat paní 
učitelce Hučíkové za podporu 
a přípravu na soutěž. 

                    Radka Novotná 

        KRAJSKÉ KOLO 
KYTAROVÉ SOUTĚŽE 

Jarní koncert na pobočce v Sobotce   
      Dne 6. 3. se konal Jarní 
koncert v soboteckém divadle. 
Vystupoval zde kytarový a 
flétnový orchestr z Jičína 
(KOR a Fleso) a místní dětský 
pěvecký sbor Notička. Koncert 
začal v 17 hodin a divadlo 
bylo plné rodičů a kamarádů. 
Po krátkém úvodu začali 
nejdříve kytaristé, po nich 
zazpívaly písničky děti ze sbo-
rečku a koncert uzavřel flétno-
vý soubor. Všechna vystoupe-
ní odměnili diváci velikým 
potleskem. Mě nejvíce zaujali 
hráči na kytaru. Koncert se mi 
velmi líbil a těším se na další 
hudební setkání.  
 Štěpánka Kubištová 

     Na Jarním koncertě 6. 
dubna v Sobotce vystoupil v 
rámci přípravy na festival s 
půlhodinovým programem 
KOR. Velmi příjemně nás 
překvapila výborná akustika 
sálu divadla 
Solnice. Or-
chestr hrál s 
posilou pěti 
kytaristů ze 
s o b o t e c k é 
pobočky  naší 
ZUŠ, které ke 
s p o l e č n é mu 
v y s t o u p e n í 
p ř i p r a v i l a 
Hana Botko-
vá. Ostatně – 
95% všech 

žáků připravuje pro orchestr 
právě Hana Botková. Jeviště v 
Solnici stačilo pro 24 kytaristů 
ve třech řadách jen tak tak.... 
Pro sobotecké žáky to byla 
úplně první zkušenost s hrou v 
orchestru a vyrovnali se s tím 
dobře. 

     Protože v Sobotce jsme hráli 
poprvé, předvedli jsme v půlho-
dinovém programu naše oblíbe-
né a osvědčené starší i nové 
skladby. Ve dvou soudobých 
francouzských skladbách jsme 
doprovodili Terezu Kulhánko-
vou (p. učitel Ondřej Koláčný), 
která hrála sólo na housle. 

     V Solnici hrál poprvé i sou-
bor příčných fléten Fleso ve 
složení Kateřina Nechanick, 
Magdalena Rutrlová 4. r., Josef 
Steklý, Anna Kvapilová 3.r., 
Michaela Špínová 2.r., Lucie 
Holmannová, Sabina Hollman-

nová, Tereza Kodydková 1.r. a    
Natálie Prokopová z PHV. 
Soubor hrál nejdříve Menuet, 
kde se měl vypořádat hlavně s 
laděním, a to  vyšlo pěkně. Za 
klavírního doprovodu paní 
učitelky Petry Matouškové se 
moc hezky povedla swingová 
skladba Melodie, ve které je 
těžký rytmus. Na závěr si za-
hráli starší flétnisté i s klaví-
rem svůj oblíbený Ranní tanec. 

      Skladby na sobotecký kon-
cert jsme vybírali tak, aby obě 
skupiny  - kytarový orchestr i 
flétnový soubor mohly před-
vést charakteristický zvuk 
svých nástrojů a možnosti dy-
namiky, skladby nejen  pro 
svoje nástrojové složení, ale 
KOR doprovázel i houslistku a 
Fleso hrálo samo i s doprovo-
dem klavíru. Taky jsme před-
vedli, že v obou souborech 
hrají žáci od nejútlejšího věku  

(Natálka z PHV je ve 2. 
třídě ZŠ) až po absolventy. 

 Vystoupení v Solnici bylo 
pěkné a líbilo se nám. Za 
vybrané vstupné koupila 
paní učitelkaHana Botková 
pro kytarový orchestr cucací 
bonbóny, které jsou použí-
vány na zkouškách a vy-
stoupeních jako odměna, 
odpočinek a povolený do-
ping☺. 

Mgr. Ivana Hučíková Z
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v 5. třídě  začal hrát na zobcovou flétnu. Po 
flétně nastoupil do K-klubu, kde se učil hrát 
na kytaru. Společně s kamarádem Janem 
Mošnou přestoupil do výuky hry na kytaru 
do ZUŠky, nejprve k p.uč. Kulhavému a 
posléze k  p. uč. Komárkovi. Je studentem  
Lepařova gymnázia a v budoucnu chce prý 
kulturně žít.  

Herbrichová Eliška (housle, I.), Ondřej 
Koláčný – se chystá na pedagogickou dráhu 
na střední škole a s kolegyní Karolínou Svo-
bodovou jí spojuje kromě společenského 
ducha i láska k přírodě. Pečuje o svojí osobní 
britskou kočku domácí. Také ráda cestuje a 
jejím osobním cílovým favoritem bude zřej-
mě Itálie, protože nedá dopustit na lasagne.  

Svobodová Karolína (housle., I.), Ondřej 
Koláčný – svědomitá a snaživá studentka, 
která se kromě houslí věnuje také tanci, a to 
v mnoha jeho žánrech. Chystá se ke studiu na 
gymnáziu, což svědčí o její všestrannosti – 
tedy vedle studia pečuje o jejího domácího 
králíka a nezanedbává ani své přátele, se 
kterými ráda tráví volný čas. 

Pokorná Anežka (violoncello, I.), Miloslava 
Vrbová – studuje v sekundě na Lepařově 
gymnáziu a ráda jezdí na kole, ráda tančí, 
zabývá se veškerými mimoškolními aktivita-
mi – hraje v poloamatérském orchestru 
v Pardubicích a nemá ráda pohankovou kaši, 
posekanou trávu a to, že den je moc krát-
ký.Její hlavní zálibou je sladká nevědomost 
z jejího budoucího povolání. Zatím se může 
nerušeně rozvíjet v hudebních dovednostech. 

Václav Jaroslav (bicí, I., Roman Sklenář – 
navštěvuje Lepařovo gymnázium a jeho ko-
níčky jsou hudba, hra na bicí soupravu ve své 
kapele, koncerty a čas strávený s kamarády. 

pěveckého a klavírního oddělení: 

Jarolímková Hana (zpěv., I.), Lucie Kun-
stová - Studuje druhým rokem na Lepařově 
gymnáziu v Jičíně. Ve škole ji baví matema-
tika a fyzika, nemá ráda zeměpis a občan-

skou výchovu. Ráda jí špagety a zeleninové 
saláty a nesnáší houby a špenát. Ve volném 
čase se kromě sólového a sborového zpěvu 
věnuje aerobiku a účastním se akcí pořáda-
ných Sborem dobrovolných hasičů. Je cílevě-
domá, paličatá, upřímná, a nesnáší nudu! 

Veisová Anna (zpěv., I.), Zdenka Svobodová 
– Anička je talentovaná, chytrá a tempera-
mentní. Je to ŽIVEL!!! Kromě zpívání se učí 
i hře na klavír a dříve se také věnovala herec-
tví a houslím. Zpívá i s lidovou muzikou 
Netrafolkou, studuje na Lepařově gymnáziu 
v Jičíně. Obléká se do pestrých barev a ráda 
se nahlas směje. Je zkrátka nepřehlédnutelná 
a nepřeslechnutelná. 

Kubín Lukáš (zpěv., II.), Zdenka Svobodová 
– Přišel v 9. třídě za paní učitelkou Svobodo-
vou s tím, že chce zkusit přijímací zkoušky 
na střední pedagogickou školu do Nové Paky. 
Měl rozsah 5ti tónů a vůbec nezpíval čistě, 
jen uši ho poslouchali. Pilně pracoval, na 
školu se dostal a zpěvu se věnoval dál. Je 
živým dokladem toho, že píle a nadšení je 
rozvojem talentu. Kromě sólového si oblíbil i 
sborové zpívání. Bude z něj výborný pan 
učitel. 

Sýkora Michal (zpěv. II.), Zdenka Svobodo-
vá – Michal patří mezi žáky s velkou pílí a se 
svatým nadšením pro věc. Je všestranný a 
stihne spoustu věcí, které dělá dobře. Kromě 
sólového zpěvu zvládá ještě 2 soubory, sou-
bor Netrafolka, věnuje se herectví a společen-
ským tancům a určitě není všechno... studuje 
na Lepařově gymnáziu v Jičíně. Říká o sobě: 
„Líbí se mi krásné ženy, ale kvůli studiu je 
musím odložit až na vysokou školu...!!!“. 

Fišer Jan (klavír, II.), Věra Čejková – bude 
letos maturovat na Lepařově gymnáziu a 
chystá se na matematicko fyzikální fakultu . 
Jeho zálibou je hra ve skupině Chobotnice, 
což je 2krát čtyřruční, tedy osmiruční hra na 
2 klavíry. Rád hraje především jazzové sklad-
by a leze po skalách. 

Kracík Josef (klavír, II.), Věra Čejková – 
patří již mezi inventář školy. Studuje Lepařo-
vo gymnázium a letos maturuje. Chystá se na 

    20. duben byl dnem „D“ pro letošní ab-
solventy hudebního a výtvarného oboru. 
Byť jde každoročně o stejný, pro nás v ZU-
Šce, VIP večer, pokaždé je to premiéra, 
neboť se představují rodičům, vedení města 
i přátelům stále noví absolventi, a tak i slav-
nostní večer je pokaždé jiný svou výjimeč-
nou atmosférou. 

    Nebylo tomu jinak ani letos. Zpestřením 
večera jsou vždy hudební vystoupení těch 
nejlepších absolventů, prokládané slavnost-
ním vyřazením, letos za účasti pana starosty 
města Ing. Martina Puše a místostarosty 
pana Josefa Dvořáka. Věcné dary, které 
zakoupilo pro tuto příležitost SRPŠ předá-
vala žákům i paní ředitelka Bc. Jaroslava 
Komárková. 

     Součástí slavnostního koncertu bylo i 
představení výtvarných prací absolventů 
výtvarného oboru, pod vedením paní učitel-
ky Mgr. Zuzany Holmanové, v předsálí 
Porotního sálu. 

     Večerem provázely zkušené moderátorky 
paní učitelky Markéta Mašková a Mgr. Iva-
na Hučíková a vždy po hudebním bloku při 
vyřazování představily absolventy přítom-
ným slovy, která o nich napsali jejich vyu-
čující: 

Kytary, smyčce a bicí: 

 Kůtková Radka (kytara, I., Hana Botková) – 
studuje na Lepařově gymnáziu, v naší ZUŠce 
hraje ještě na klavír a je univerzální hráčkou v 
KOR  

Link Zdeněk (kytara, I.), Hana Botková – je 
také studentem Lepařova gymnázia, kromě 
sólové hry na kytaru se 4. rokem hře v KOR a 
jeho koníčkem a možná i budoucím povoláním 
je lesnictví. 

Tomáš Ondřich (elekr.kytara, II.) František 
Komárek - v útlém věku se asi 10 let věnoval 
společenskému tanci. Poté navštěvoval Sokol a 

Spojením kytaristů z různých škol vznikl 
orchestr „Corthica“. Na zkoušku (konala se v 
neděli 10. 4. v Porotním sále) programu kyta-
rového  festivalu v Turnově se sjelo 33 kyta-

ristů ve věku od 11 do do 
45 let ze ZUŠ Liberec, Se-
mil, Lomnice, Jičína a Du-
bu.  Zkoušeli jsme od 9.00 
do 13.45 pod vedením mým 
a především paní Věry Pá-
rysové (ZUŠ Liberec). Or-
ganizace zkoušky je složitá, 
ale je nutná, aby si kytaristé 
zvykli na souhru, změny 
dynamiky,  barevných 
rejstříků, tempa i gesta, 
která  dělá každý dirigent 
jinak. Zároveň si kytaristé 

procvičí těžká místa skladeb, nástupy 
různých skupin hráčů. Dirigent si uvědo-
mí potíže a místa ve skladbě, která mo-
hou způsobit problémy.Loňské skladby 
hrál orchestr bez problémů se solidní 

souhrou a dynamikou. Z letošních skladeb 
nebude stará hudba problém, ale roman-
tický Boelmannův Menuet  má náročnou 
střední část - a s tou máme ještě  plno 
starostí. 

      Na festival do Turnova pojedou kyta-
risti  KORu a jako doprovod Hana Botko-
vá, František Komárek a já. V sobotu 
7.května odjedeme v 8.00 od kina, od 
9.00 do 12.00 bude v ZUŠ Turnov zkouš-
ka, od 13.00 bude mít pan Tomáš Najbrt 
přednášku s ukázkami historických ná-
strojů, od 15.00 - 17.00  se půjdeme podí-
vat na zámek Hrubý Rohozec a od 19.00 
na koncertě bude složený kytarový or-
chestr předskokanem známému českému 
kytaristovi p. Štěpánu Rakovi. 

Mgr. Ivana Hučíková 

Ohlédnutí za absolventy... 

KYTAROVÝ FESTIVAL TURNOV 



ských teriérů a sklízí s nimi jeden úspěch za 
druhým v podobě vždy jen prvních cen na 
domácích i zahraničních výstavách a soutě-
žích. Pro její zájem o zvířata (doma mají ještě 
hady a další hrůznou havěť) se Terka letos 
chystá na střední veterinářskou školu. Tereza 
je prostořeká slečna ( co na srdci, to na jazyku) 
se smyslem pro spravedlnost, je kamarádská a 
v životě ví, co chce a čím chce být. Tak ať se jí 
její představy do puntíku vyplní.  

Stříbrný Vojtěch (pozoun, I.), Ondřej Matěj-
ka – studuje střední zahradnickou školu 
v Kopidlně a také patří k inventáři naší ZUŠ. 
Absolvoval loni sólový zpěv a byl členem 
našeho pěveckého sboru. Hraje ve školní kape-
le „Výmolly v polli“ a také v komorním sou-
boru žesťových nástrojů. Je rovněž absolven-
tem výtvarného oboru.Hraní na pozoun ho 
velice baví, ale ví, že by měl více cvičit. Kro-
mě počítače ho baví i práce na zahrádce a čím 
se bude v budoucnu živit? To se prý ještě ne-
chá překvapit!!! 

Červená Martina (keyboard, II.) Pavel Krč-
márik – bude maturovat na gymnáziu 
v Hořicích, jejím koníčkem je hasičský sport-
soutěží na hasičský sbor Vitiněves a letos se 
jejich tým, který patří mezi 5 nejrychlejších 
v ČR účastní extraligy ČR.  

Herbrychová Johana (keyboard, I.) Pavel 
Krčmárik – Johana studuje na Střední pedago-
gické škole v Nové Pace. Nejvíce si užívá 
matematiku, tělocvik a psychologii. Doma se 
stará o fenku retrívra Berušku a kromě ní jí 
nejvíc zajímá tanec. Někdy by si opět ráda 
zahrála na příčnou flétnu, ale nemá ji doma. 
Nemá ráda lososa a olivy. 

Linartová Petra (keyboard, I.) Pavel Krč-
márik – je studentkou gymnázia v Nové Pace, 
má ráda hudební a výtvarnou výchovu, dějepis 
a přírodopis. Doma má psa Maxe a patří 
k odpůrcům špenátu.  

Podzimková Iva (keyboard, I.) Pavel Krč-
márik – hraje ne keyboard, baví jí zpěv tanec a 
lyžování. Má ráda fantasy literaturu a začíná 
přicházet na chuť Shakespearovi. Ve škole má 
nejradši jazyky a doma na ni čeká papoušek 
Robin a kočka s pěti koťaty. 

Zikmundová Viola (keyboard I.) Pavel Krč-
márik – kromě keyboardu hraje na kytaru a 
zobcové flétny. Má ráda přírodu a zvířata a 
doma chová kočky. Velmi ráda čte a poslou-
chá hudbu. Druhým rokem studuje na Lepařo-
vě gymnáziu v Jičíně.  

Řeháková Nikola (keyboard, I.) Marie Stříbr-
ná – je žákyní 7. třídy na 1. ZŠ v Jičíně. Ráda 
plave, jezdí na kole a na koni a v budoucnu by 
chtěla být zubařkou. 

Vorlíčková Anna (keyboard, I.) Marie Stříbr-
ná – Je žákyní 6. třídy na 1. ZŠ v Jičíně, je 
šikovná, výřečná, ráda chodí do společnosti a 
ráda tancuje. Co by chtěla v budoucnosti? – To 
je ještě tajemství. 

Absolventi výtvarného oboru: 

Franc Jakub (I.) - je tichý nenápadný chla-
pec, jakých máme na výtvarném oboru nedo-
statek. Jeho nespornou předností, v oblasti 

výtvarné, je kresba. Jakub o sobě říká:   
„Velmi rád kreslím a to je také důvod proč 
chodím do výtvarky. Baví mě taky cyklistika 
a plavání. Jsem pracovitý, pečlivý a moc 
toho nenamluvím“ 

Krátká Natálie (I.) je plachá, křehká dívka, 
kterou baví převážně malování. Natálie o 
sobě říká: „ ve volném čase, kterého mi moc 
nezbývá, se s oblibou věnuji výtvarce. Mám 
ráda knihy, dlouhé procházky a auta. Nesná-
ším lidi bez smyslu pro humor, zimu a cyk-
listy. “ 

Machatá Dominika (I.) je vynikající kres-
lířka. Krom toho má spoustu zajímavých 
nápadů, které, jak doufáme, bude uplatňovat 
coby úspěšná designérka na střední umělec-
ko-průmyslové škole v Liberci.  Dominika o 
sobě píše: Vyrůstala jsem v umělecky zalo-
žené rodině se zděděným vkusem a tvůrčím 
duchem. S výtvarným uměním jsem se prů-
běžně seznamovala doma, v Základní umě-
lecké škole a na různých výstavách.   

Oborníková Iveta (I.) je zdatná výtvarnice 
zejména v oboru floristiky.  Už příštím 
rokem se bude své největší zálibě věnovat 
mnohem intenzivněji, a to na střední škole 
v Hradci Králové v oboru Floristický design. 
Iveta o sobě píše: „ Jsem docela trhlá holka. 
Ráda maluju, což je nejspíš vidět, vzhledem 
k tomu, že už nějaký ten pátek navštěvuji 
výtvarný obor v ZUŠ. Kromě toho ráda 
tancuju a chodím s kamarády ven.“ 

Laryšová Veronika (II.) je inteligentní a 
upřímná dívka, která kromě studia na gym-
náziu stíhá také navštěvovat výtvarný obor, 
kde vyniká svým přirozeným talentem. Ve-
ronika o sobě píše:  Jsem holka, co ráda 
maluje, a to překvapivě dlouho. Když zrov-
na nemaluji, poslouchám muziku, bavím se 
s přáteli nebo si čtu.  

Absolventi pobočky v Sobotce: 

Janatková Lenka (klavír, I.), Eliška Jen-
čovská – kromě klavíru a zobcové flétny a 
souborové hry v Netrafolce se věnuje focení 
a koním. 

Hanušová Viktorie (keyboard, I.), Eliška 
Jenčovská – jejím velkým koníčkem je stu-
dium na Lepařově gymnáziu Jičín a sborový 
zpěv. 

Mušková Pavla (klavír, I.) Petra Matouško-
vá – jejím zájmem je modeling a výtvarné 
umění. 

Svoboda Vít (keyboard, I.), Eliška Jenčov-
ská – jeho výrazný výtvarný talent se proje-
vil v přijetí na střední výtvarnou školu do 
Liberce. 

Šrůta Jiří (klavír, I.) Petra Matoušková – 
má bohaté hudební zázemí, společně 
s matkou se věnují čtyřruční hře na klavír. 

Švarcová Klára (keyboard, I.), Eliška Jen-
čovská – jejím zájmem jsou zvířata a příroda 
a chce studovat střední veterinární školu. 

 

 

vysokou školu elektro-technickou. Doma 
sestavuje roboty, rád hraje basketbal a na 
naší škole hraje ještě na bicí. Mimo tohle, 
ještě rád hraje ve skupině Chobotnic. Mu-
sím na něj prozradit, že miluje čokoládu. 

Kubíčková Aneta (klavír, I.) Věra Čejko-
vá – Studuje Lepařovo gymnázium a kro-
mě toho, že hraje na klavír, kytaru a zpívá, 
závodně plave. Má ráda zvířata, hlavně 
svojí psí holku Ejmy.  

Sedláčková Veronika (klavír, II.) Věra 
Čejková – studuje na střední zemědělské 
škole v Hořicích a letos maturuje. Má ráda 
zvířata, hlavně psy a proto by chtěla studo-
vat kynologii na vysoké škole v Praze. Je 
platnou členkou skupiny Chobotnic.  

Novotná Petra (klavír, I.), Marie Stříbrná 
– studuje Lepařovo gymnázium, baví ji 
matematiky, angličtina. Věnuje se atletice, 
vrhu koulí, hodu diskem a kladivem. Pra-
cuje ve Skautu, doprovází nás pěvecký 
sbor a veřejně účinkuje. 

Dechové a keyboardové oddělení: 

Knapová Michaela (les. roh, I.), Jaroslava 
Komárková - Míša začala v hudebce hrát 
nejprve na zobcovou flétnu. Když se roz-
hodla, že přestoupí na lesní roh, rodiče z 
toho fakt nebyli nadšení. Dnes jsou na ni 
určitě pyšní, protože Míša se stala velmi 
vyhledávanou hráčkou především do ko-
morní hry či souborů pro její vynikající 
schopnosti komorní hráčky jako je výborná 
hra z listu, přizpůsobivost, technika hry  i 
její smysl pro humor. V současné době ji 
můžete pravidelně vidět i slyšet v Žesťo-
vém souboru. Míša kromě hry na lesní roh 
se věnuje hře na keyboard a má vlastní 
kapelu, ve které hraje na elektrickou kytaru 
a upravuje pro ni hudbu.  Nesnáší, když ji 
někdo nutí dělat věci, které sama nechce, je 
tvrdohlavá – i při výběru nových skladeb 
dává výrazně najevo, co hrát chce a co ne. 
Paní ředitelka to s ní v tomhle ohledu nemá 
vůbec jednoduché.  Je studentkou Lepařo-
va gymnázia, dobře se učí, ale kam její 
kroky půjdou dále, to si ještě nechává pro 
sebe… 

Trýzubská Tereza (lesní roh, I.), Jarosla-
va Komárková Terka to neměla se studiem 
hudby v začátku vůbec jednoduché. Začala 
nejprve se zpěvem, ale protože byla velkou 
dyslektičkou, problémy jí dělalo zpívat 
písně zpaměti. Protože je ale velice muzi-
kální, přešla na zobcovou flétnu. Zpočátku 
jí hra šla dobře, ale s přibývající technikou 
by se její hra neposouvala dále. Proto jí 
tehdejší paní učitelka Hučíková  doporučila 
hru na lesní roh. A tam se Tereza našla. Už 
jejím prvním vystoupením vyrazila všem 
přítomným doslova dech. Krásný velký tón 
se snoubil s její hudebností a bylo jasné, že 
Tereza je pro tento nástroj předurčená. V 
posledním roce je však často nemocná, a 
tak, bohužel, dnes veřejně vystupovat ne-
bude, ale ještě si ji určitě bude moci po-
slechnout na chystaném „Arkádovém kon-
certu“. Mimo hudby má jednoho velkého 
ne koníčka, ale doslova KONĚ! Chová a 
šlechtí doma ušlechtilou psí rasu boston-



Co nás čeká v květnu?  

Jsme na webu:  

Www.zusjicin.cz 

4. 5. - Hradecký slavík - pěvecká soutěž, které se zúčastní naši zpěváci pod vedením paní učitelky Z. Svobodové a Mgr. K. Bičíkové 

5. 5. - 16:30 - koncert žáků hudebního oboru - Porotní sál  

6. - 15. 5. - se koná v italském městě Vieste výtvarný plenér žáků výtvarného oboru a vystoupení žáků tanečního oboru 

7. 5. - 19:00 - Turnov - vystoupení žáků Kytarového orchestru pod vedením p. uč. Mgr. I. Hučíkové 

 12. 5. - 16:30 - Porotní sál - koncert žáků elektronických klávesových nástrojů 

15. 5. - 15:00 - Sál spořitelny v Sobotce - Rodinný koncert 

24. 5. - 16:30 - Porotní sál - koncert žáků smyčcového oddělení 

26. 5. - 16:30 - Porotní sál - koncert žáků hudebního oboru 

28. 5. - 8:45, 9:30, 10:15 - Obřadní síň - Vítání občánků  - hrají žáci hudebního oboru pod vedením p. uč. Mgr. Hučíkové 

30. 5. - zájezd žáků tanečního oboru do Státní opery Praha na Prokofjevův balet „Popelka“ 

od 30. 5. - celý týden budou probíhat ve škole závěrečné a postupové zkoušky - rozpis bude vyvěšen na nástěnce školy a na webu školy 

Kdo má v květnu narozeniny? 
● 7. 5. - p. řed. Jaroslava Komárková (48) Krajské kolo smyčcové soutěže v Rychnově nad Kněžnou 

Byla jsem požádána, 
abych sepsala něco o 
krajském kole smyčců, 
kde jsem také měla tu 
čest si zahrát. Naši školu 
zde kromě mě (pozn. 
Anežky Pokorné) zdatně 
reprezentovala také Sára 
Vohánková, která si vy-
bojovala ve své 2. Kate-
gorii čestné uznání. Já 
jsem za své hraní dostala 
3. Místo. Bylo to velmi 
poučné a zajímavé. 

Anežka Pokorná 

Zápis do ZUŠ 
se koná 17.- 18. 5. 2011 od 14:00 do 17:00 hodin v budově ZUŠ: 

• Taneční a literárně dramatický obor - uč. č. 207 ve II. patře (p. uč. Černochová a R. Sál) 

• Výtvarný obor - přízemí zámku (p. uč. Mgr. Z. Holmanová) 

• Hudebná obor - uč. č. 211 a 204 ve II. patře zámku 

 

Do hudebního oboru přijímáme žáky ke hře na flétnu, klarinet, saxofon, fagot, trubku, lesní roh, 
pozoun, tubu, housle, violu, violoncello, kontrabas, sólový a sborový zpěv, kytaru 

Nepřijímáme pro nadcházející školní rok žáky pro hru na klavír, keyboard, bicí a akordeon. 

 

       Začátkem dubna koupila ZUŠ Jičín pro žáky dechového oddělení altovou příčnou flétnu zn. Ko-ge se zahnutou i rovnou hlavicí za 32 tisíc Kč.  Flétna je mnohem větší, tlustší a je laděná níž než běžná příčná flétna - in G. Ale po úpravě not na ní flétnista může hrát stejné hmaty jako na příčku. Na-příklad souboru příčných fléten dodá hudbě barvu a silné spodní tóny - podobně jako v kapele basová kytara nebo kontrabas. Jako úplně první si na altovou flétnu zahrála Natálka Prokopová ze druhé třídy a ufoukala jí úplně bez problémů.  
Budeme se snažit představit tento nástroj na Arkádo-vém koncertě  7.června.    

28. dubna v Masarykově divadle byly slavnostně vyřazeny absolventky tanečního oboru  paní učitelky Evy Černochové:  

Červová Marie (I.), Kubrová Kristýna (I.), Otáhalová Klára (I.), Svobodová Karolína (I.), Šohajová Nikola (I.), Žďárská 

Erika (I.), Danišová Karolína (II.), Pelcová Zuzana (II.), Rodrová Pavlína (II.), Šimonová Lenka (II.), Víchová Martina 


