
ZUŠKOVINKY, ČERVEN 2011 

Pozoun:  MgA. Ondřej Matějka 

Bicí nástroje: Milan Adamec DiS. 

Housle: BcA. Jitka Koláčná Břízová, 
Ondřej Koláčný DiS. 

Violoncello, kontrabas: Miloslava 
Vrbová DiS.  

Klavír: Věra Čejková DiS., BcA. Eliška 
Jenčovská, Katarína Kalvodová DiS., 
Mgr. Pavel Krčmárik, Markéta Maško-
vá DiS., Petra Matoušková DiS., Zuza-
na Pelcová DiS., Michal Petira DiS., 
Marie Stříbrná DiS. 

Keyboard: BcA. Eliška Jenčovská, Mgr. 
Pavel Krčmárik, Marie Stříbrná DiS. 

Hudební nauka: Mgr. Zdeňka Badová, 
Mgr. Kateřina Bičíková, BcA. Jitka Ko-
láčná Břízová, Ondřej Koláčný DiS., 
Mgr. Lucie Kunstová 

Taneční obor: Eva Černochová, Alena 
Dušková DiS., 

Literárně dramatický obor: Bc. Ladi-
slava Mařádková 

Výtvarný obor: Mgr. Zuzana Holma-
nová 

Personální obsazení ZUŠky od září 2011 

Hlásání o zpívání 

Milí žáci, žákyně i rodiče. 

Jistě Vás zajímá, kdo vás od září v naší 
škole bude učit a věnovat se jen vám. V 
pedagogickém sboru dojde k jen ma-
lým změnám, ale považuji za solidní 
vás informovat. 

Velkou změnou projde jen výuka hry 
na bicí nástroje, kde pana učitele Skle-
náře vystřídá profesor pražské konzer-
vatoře pan Milan Adamec DiS., který 
vás bude vyučovat nejen hře na sou-
pravu bicích nástrojů, ale i hře na tym-
pány, konga, bonga a melodické bicí 
nástroje i percusse. 

Další změnou projde výuka v literárně 
dramatickém oboru, kde střídá pana 
Radovana Sála paní učitelka Bc. Ladi-
slava Mařádková. 

Zcela novou posilou bude paní učitel-
ka Lucie Svobodová, maturantka kon-
zervatoře J. Ježka v Praze, která posílí 
řady kytarového oddělní. 

Další posilou bude paní učitelka Alena 
Dušková Dis., absolventka konzerva-
toře v Brně, která bude učit tanec jak v 
Jičíně tak na pobočce v Sobotce. 

Zároveň se nám po rodičovské dovolené již 
během měsíce května vrátila do kanceláře  
sekretářka paní Marcela Kováčová. Naopak 
paní učitelka Daniela Salayová se vrací na 
rodičovskou dovolenou. 

Od září je tedy obsazení následující: 

Sólový zpěv: Mgr. Bičíková Kateřina, Mgr. 
Kunstová Lucie, Svobodová Zdenka,Dis. 

Sborový a komorní zpěv: Mgr. Kunstová 
Lucie 

Kytara: Hana Botková DiS., Mgr. Ivana 
Hučíková, MgA. František Komárek, Lucie 
Svobodová 

Zobcová flétna: Mgr. Ivana Hučíková, To-
máš Klazar, MgA. František Komárek, Jana 
Kracík DiS., MgA. Ondřej Matějka 

Příčná flétna: Mgr. Ivana Hučíková 

Klarinet a saxofon: MgA. František Komá-
rek  

Fagot: Jana Kracík DiS., MgA. František 
Komárek 

Trubka: Tomáš Klazar DiS., MgA. Ondřej 
Matějka 

Lesní roh: Bc. Jaroslava Komárková 

zentovalo pěvecké trio, ve kterém zpí-
vá Aneta Klapková, Daniela Jirsová a 
Ivana Tůmová. Naše velké zpěvačky 
předvedly moc hezký a vyrovnaný 
výkon, za který dostaly krásné 2. mís-
to. 

Pěvecká dílna lidových písní 

V úterý 19. dubna se v porotním sále 
od 15: 30h konala už II. Pěvecká dílna 
lidových písní, kde si každý náš zpě-
vák zazpíval jednu lidovou píseň. A 
kdo hodnotil jednotlivé výkony? No, 
přece sami zpěváci. Mladší žáci hodno-
tili ty velké a zkušené zpěváky a starší 
žáci ty mladé a začínající zpěváčky.  

Musíme říci, že se nejenom všichni 
dobře zhostili svých lidovek, ale velmi 
dobře všichni hodnotili výkony svých 
spolužáků.  Komu se tato dílnička líbi-
la, tak už teď se může těšit na příští 
školní rok, neboť si určitě zase zopaku-
jeme!!!                           Mgr. K. Bičíková 

16. ročník pěvecké soutěže v Nové 
Pace  - Novopacký slavíček 

V průběhu několika týdnu zpět se žáci 
pěveckého oddělení zúčastnili hned 
několika pěveckých soutěží. Nejvíce 
zpěváčků vyrazilo 6. dubna 2011 na 
pěveckou soutěž do nedaleké Nové 
Paky.  

Každý si ve své kategorii zazpíval jed-
nu lidovou písničku a jednu umělou 
píseň od různých hudebních skladate-
lů. Nejvíce se naši žáci zaměřili na pís-
ně z pohádek a filmů, které skoro 
všechny moc dobře známe!!!  

A jak se nám to povedlo?  

V nejnižší kategorii (1. – 2. třída) získala 
Terezka Gabriela Nosková zlaté pás-
mo a Kačenka Kuhnová stříbrné pás-

mo. V 2. kategorii (3.- 5. třída), která měla 
nejvíce učastníků, získala 3. místo Anna 
Zedníčková a Dominika Forbelská. Jejich 
výkony byly opravdu velmi vyrovnané, a 
tak se porota dohodla, že ocení obě dvě 
mladé zpěvačky. Na 2. místě se umístil 
také náš mladý zpěvák Jan Kastl, který 
moc hezky zazpíval písničku Hej, meduli. 
No, a 1. místo získala Magdalenka Zubatá, 
která okouzlila porotu písní Chytila jsem 
na pasece motýlka. 

Ve 4. Kategorii (6. – 7.třída) se na 3. místě 
umístila za hezký a přirozený přednes Bar-
bora Veselková. V této kategorii získal 
ještě 2. místo Matěj Šibor, který zazpíval 
píseň Širý proud za kytarového doprovo-
du Jana Šerpána. 

V nejvyšší kategorii, která byla nejnároč-
nější, získal Jan Šerpán ocenění za inter-
pretaci písně Tears in Heaven E. Claptona.. 

Odpoledne se v Nové Pace soutěžilo také 
v komorním zpěvu, kde naší školu repre-



Noc kostelů 

Zprávy z výtvarného oboru 

ho slavíka. Největší úspěch však měly 
s písní Mládenečku mladý, kterou si zazpí-
valy i na koncertě vítězů. 

Naše pěvecké úspěchy umocnil svým kla-
vírním doprovodem pan učitel Pavel Krč-
márik, kterému předsedkyně poroty Marké-
ta Štefaniková přišla pogratulovat za úžas-
ný a vkusný doprovod. 

Všichni zpěváci podali velmi hezké výko-
ny, za které jim moc a moc děkujeme!!! 

Jejich písničky nás nejenom mile potěšily, 
ale i rozveselily.  

Neboť, co by to bylo za život bez krásného 
zpívání ???                       Vaše paní učitelky 

Ve středu 4. května 2011 jsme se 
také zúčastnili pěvecké soutěže 
v Hradci Králové. Tato soutěž je 
zaměřená na lidové písně. Každý 
musel zazpívat dvě lidovky s do-
provodem a jednu bez doprovodu, 
což je pro začínajícího zpěváka 
velice obtížné.  

Za 3. kategorii soutěžila Barbora 
Vacková a Anna Zedníčková. Tato 
kategorie byla nejobsazenější. Zpí-
valo v ní na třicet zpěváků z celého 

kraje. Obě mladé zpěvačky moc hezky 
zazpívaly a Anna Zedníčková získala 
dokonce 2. místo.  

V 6. kategorii naši školu reprezentovala 
Terezie Kracíková, která zazpívala Čí jsou 
to koníčky a A vy páni muzikanti. I Tereza 
v soutěži zabojovala a podala moc hezký 
výkon.  

Také se v Hradci soutěžilo v komorním 
zpěvu, ve kterém jsme tentokrát vsadili na 
naše pěvecké duo – Simona Tlustá a Mag-
daléna Zubatá. Naše zpěvačky tak dobře 
zazpívaly, že dokonce i porota musela 
zvednout ruce a pořádně jim za jejich vý-
kon zatleskat. Získaly tak titul Hradecké-

nohy na pedálech. Podívali jsme se i 
dovnitř mezi píšťaly, různé trubičky a jiné 
důležité součástky, bez kterých by to nehrá-
lo. Ale největší zájem byl....Víte, kdo nebo 
co je to „kalkant“?  To je člověk, který po-
mocí velkého šlapadla vháněl vzduch do 
měchů a varhany mohly začít hrát. Dnes na 
to máme motor. Všichni si chtěli zašlapat a 
zjistili, že to je umění, aby varhany hrály 
plynule, nevzdychaly a nehekaly. Tolik 
návštěvníků nikdo z nás nečekal. A to je 
dobře. Kdo to letos nestihl, nemusí litovat, 
příští rok koncem května se na vás budeme 
těšit a ukážeme vám všechno znova. A mů-
žete se na chvíli stát kalkantem – bez něho 
by v kostele nehrály varhahy. Tak za rok 
ahoj.                                         M. Stříbrná, 
regenschori (to je ten, kdo hraje na varhany) 

V letošním roce se Jičín přidal k 
velmi zajímavé akci. Již třetím 
rokem probíhá v Česku akce „Noc 
kostelů“. Není to jen naše specialita, 
ale postupně se přidávají i kostely a 
farnosti z Rakouska a dalších okol-
ních států. Jičín se účastnil poprvé. 
Všichni organizátoři byli připraveni 
a hlavně netrpělivě očekávali zájem 
a účast obyvatel Jičína a okolí. Cír-
kev československá husitská, farní 
sbor Českobratrské církve evange-
lické a římskokatolické kostely sv. 
Jakuba a sv. Ignáce byly v pátek 27. 
5. otevřeny a čekaly na své návštěv-

níky. U sv. Jakuba byl program prohlídky 
spojen s hudbou a mluveným slovem. U sv. 
Ignáce si návštěvníci mohli prohlédnout i 
„zákulisí“. Kdo si může zblízka prohléd-
nout všechny oltáře, přečíst si informace o 
různých aktivitách ve farnosti – Schola mla-
dých, práce s předškoláky – mimochodem 
tuto skupinu dětí má v naší diecézi jen ně-
kolik farností -, poznat různá modlitební i 
studijní společenství, o. s. Organum cantate, 
které pomáhá při hudebních akcích a pod-
poruje akce pro opravu vzácných varhan u 
sv. Jakuba. Kdo si může prohlédnout sa-
kristii – takovou šatnu, kde jsou kněžská 
roucha, ornáty, vzít do ruky kalich, patenu, 
konvičky?  To už stojí za tu námahu přijít i 
v dešti. A co varhany? Každý, kdo chtěl si 
mohl zahrát, vyzkoušet nejen ruce, ale i 

Hradecký slavík 

to programů bývá zvykem. Ke každému 
výtvarnému dílu byl přiřazen nějaký zají-
mavý úkol, kterého se všichni s chutí zhosti-
li a který jim měl bez zbytečného návalu 
informací, zcela po svém  umělce přiblížit. 
Mám radost že jsou tyto programy dětem 
k dispozici, protože tímto opět rozevírají 
náruč galerie široké veřejnosti. 

Závěr patří poděkování všem, kteří nám 
umožnili plenér ve Vieste, dále bychom 
chtěli poděkovat SRPŠ, díky kterému se 
mohl uskutečnit zájezd do královéhradecké 
galerie a v neposlední řadě děkujeme vede-
ní školy za opravu keramické pece. 

Těšíme se opět na další zážitky. 

Mgr. Zuzana Holmanová 

U p l y n u l ý  m ě s í c  b y l 
k „výtvarkářům“ opravdu štědrý. 
Asi nejdůležitější událostí byl plenér 
v italském Vieste. 

Malebné městečko na jihu Itálie nás 
přivítalo svoji skromnou krásou, 
která nás inspirovala k řadě (nejen) 
výtvarných počinů. Zatímco drobo-
tina v čele s děvčaty Zachovalovými 
nás neustále ohromovala svojí sa-
mostatností, starší děvčata nás pře-
kvapovala neutuchajícím zájmem o 
snědé Italy. Leckterý z nich uvízl za 
čočkou fotoaparátu, a tak bude na 
facebooku opět rušno. 

Z výletů vyhrála na plné čáře plav-
ba lodí, z jejíž paluby jsme mohli 
pohodlně sledovat neskutečně krás-
né přírodní útvary. Jeskyně, které 
časem prohloubily vody Jaderského 
moře, byly místními obyvateli zcela 
prozaicky pojmenovány podle toho, 
co která jeskyně připomíná. Nejvíce 
se mi zalíbila jeskyně s názvem 
„mare pomodoro“, což už asi všich-

ni známe z italské kuchyně. Tentokrát 
však nešlo o rajčata, nýbrž o něco, co jim 
bylo vzdáleně podobné a sice jistý druh 
červeného korýše, který obýval vnitřní 
stěny jeskyně. 

A tak jsme pokorně dali delegátce za 
pravdu, když řekla: „Příroda je největší 
umělkyně ze všech.“ 

A o tom to vlastně celé je. Plenér, tedy 
malba v přírodě, je především o pozoro-
vání, o náladách a také o zážitcích . Když 
hodíte tyto ingredience do jednoho hrn-
ce, tak je výsledek zcela zaručený. 

Proto vás srdečně zveme na výstavu do 
chodby ZUŠ v Jičíně, kde budete moci od 
1. června ochutnat náš „eintopf“ z Vieste. 

A ještě malé ohlédnutí za výletem do 
královéhradecké galerie, kde jsme se 
mohli díky skvělému animačnímu pro-
gramu seznámit s řadou významných 
českých umělců jakými jsou K. Nepraš, 
Z. Beran, Z. Ságlová a další. 

Toto seznamování probíhalo zcela nená-
silnou a zábavnou formou. Jak už u těch-



Zprávy z tanečního oddělení 

Rodinný koncert v Sobotce 

lovech a nejpříjemnější bylo to, že od širo-
ké písčité pláže nás dělila jen místní silni-
ce. Ihned jsme si vybalili, naobědvali se, 
převlékli a honem pospíchali k moři. Slu-
níčko pálilo, ale vítr byl silný a chladný, 
ale i přesto jsme se ponořili do slané vody. 
Jaká úleva po dlouhé cestě.  

Navečer jsme se vydali do Vieste. Ihned 
jsme ochutnali výbornou pizzu a úžasnou 
zmrzlinu. Po návratu do kempu jsme pad-
li do postýlek a usnuli bohatýrským spán-
kem. Další dny jsme strávili vydatným 
cvičením a tancováním na pláži, zvyšová-
ním fyzické kondice hraním plážového 
volejbalu a ringa. Výtvarníci tvořili svá 
výtvarná díla a nejmladší tanečnice vytvo-
řily dvě nové choreografie, které předved-
ly během svého vystoupení v našem kem-
pu, v pátek, v předvečer našeho odjezdu.                                                             

Nejen tanec a cvičení bylo náplní celého 
týdenního pobytu, absolvovali jsme neza-
pomenutelné výlety. Jeden byl do horské-
ho městečka Monte Sant Angelo, další do 
města Peschichi (perly Gargana) a třetí byl 
lodní výlet do mořských jeskyní. Byli jsme 
se také podívat na slavnostech ve Vieste, 
kde místní oslavovali pannu Marii 
z Merina, která podle pověsti zachránila 
jejich město před vlnou tsunami. Zhlédli 
jsme náboženské procesí, které je velkým 
svátkem a velmi emotivně na nás všechny 
zapůsobilo. Měli jsme se opravdu dobře, 
odvezli jsme si nezapomenutelné zážitky a 
v neděli odpoledne 16. 5. ve 14:15 jsme 
v pořádku dorazili domů. Eva Černochová 

Ve čtvrtek 28.dubna jsme uspořádali 
tři taneční představení s názvem 
„Tanec života“. Dvě dopolední před-
stavení byla určena pro žáky základ-
ních škol a jedno  večerní pro veřej-
nost. Dopoledne se na nás byla podí-
vat téměř tisícovka žáků a učitelů 
nejen z jičínských škol, ale i z okolí. 
Naši „školní“ diváci  byli nadšeni a 
jejich spokojenost s naším výkonem 
nám dodala energii na večer.  

Večerní vystoupení bylo slavnostní. 
Zahájila jej paní ředitelka Jaroslava 
Komárková společně s panem mís-
tostarostou Josefem Dvořákem. Poté 
následoval slavnostní nástup absol-
ventek 1. a 2. stupně tanečního oboru 
a jejich vyřazení. První stupeň absol-
vovaly tyto tanečnice: Klára Otáhalo-
vá, Karolína Svobodová, Marie Čer-
vová, Erika Žďárská, Nikola Šohajo-
vá, Kristýna Kubrová. Druhý stupeň 
absolvovaly: Martina Víchová, Pavlí-
na Rodrová, Zuzana Pelcová, Karolí-
na Danišová a Lenka Šimonová. Zá-
věr patřil velké děkovačce, během 
které byly předány květinové dary 
hlavním protagonistům tohoto projek-
tu. Téměř 90 tanečnic, ale také jeden 
malý tanečník, dokázali 90 minut ba-
vit svými vynikajícími výkony diváky 
v jičínském Masarykově divadle.  

Celé představení bylo doplněno vi-
deoprojekcí, jež korespondovala 
s daným tématem a vhodně a zajíma-
vě podtrhovala všechny choreografie, 
kterých bylo celkem 19. Program byl 
sestaven tak, aby jednotlivé choreo-
grafie odpovídaly jednotlivým ročním 
obdobím a celá programová náplň 
byla pevně spjata s obdobími lidského 
života. Představily se zde děti od 5ti 
let až po dospělé tanečnice. Milým 
hostem byla absolventka našeho ta-

nečního oddělení a nyní studentka 6. 
ročníku Taneční konzervatoře v Praze, 
Martina Vlachová, která předvedla dvě 
klasické a jednu moderní choreografii. 
Její výkon byl mimořádný a sklidila za 
něj zasloužený potlesk. Stala se vzorem 
pro všechny naše žačky a studentky. 
Dalšími vítanými hosty byly tři naše 
absolventky: Daniela Zilvarová, Zuzana 
Zilvarová a Markéta Kořínková. Zatan-
čily si s námi závěrečný kankán, který 
jsme dotančily za skandovaného potles-
ku diváků.  

Atmosféra v zákulisí během všech vy-
stoupení byla úžasná. Všichni účinkující 
byli disciplinovaní a soustředění. Jsme 
šťastni, že jsme zvládli všechny problé-
my, které přípravu představení prováze-
ly a že naše téměř celoroční práce byla 
odměněna takovým úspěchem. Veliké 
poděkování patří p. řediteli Pavlu Nožič-
kovi a všem zaměstnancům KZMJ 
v Jičíně, bez nichž by se tato akce nemoh-
la uskutečnit. Děkuji všem svým milým 
kolegyním, které se staraly o malé taneč-
nice a tanečníka a pomáhaly v šatnách a 
v zákulisí před i během vystoupení.  

Další velkou akcí, které jsme se zúčastnili 
společně s žáky výtvarného oboru naší 
školy, byl zájezd do Itálie do města Vies-
te, které leží na poloostrově Gargano. 
V pátek 6. května v 10:00 
jsme se rozloučili s našimi 
rodinami, naložili vše po-
třebné, nastoupili do auto-
busu a vyrazili směrem na 
jih. Cesta byla dlouhá – ce-
lých 23 hodin. Unavení a 
nevyspalí jsme v sobotu 
dopoledne v pořádku dora-
zili do našeho kempu, vzdá-
leného cca 2km od Vieste a 
ubytovali se. Bydleli jsme 
v pěkně zařízených bunga-

vystoupilo jen sedmnáct, vím naprosto 
spolehlivě dvě věci. Dni rodiny jsme 
nezůstali nic dlužni a usměvavé tváře  
posluchačů a návštěvníků koncert nám, 
všem učitelům, vlily novou energii.  A za 
druhé – tento program, tento koncert  byl 
o tom, oč nám v hudebce také jde. A sice, 
aby se ,obyčejné, muzicírování vrátilo 
tam, kam patří. Do rodin.  Děkuji kolegy-
ním Haně Botkové, Elišce Jenčovské, 
Kateřině Bičíkové a kolegům Ondřejům- 
Matějkovi a Koláčnému za práci na pří-
pravě programu. A Zdeňce Badové za 
průvodní slovo.  PS. a zvu Vás, v neděli 
19.června na Humprecht pořádáme  kon-
cert ke Dni hudby.      Petra Matoušková 

Když jsme hledali datum pro rodinný 
koncert, v žádném případě jsme nechtě-
li neděli. Ale odříkaného chleba největší 
krajíc.. tak nějak se to říká. Ukázalo se 
totiž, že neděle 15. květen je Dnem ro-
diny. Proto bylo celkem jasné, že pří-
hodnější termín pro rodinný koncert 
nenajdeme. A myslím, že jsme udělali 
dobře, když jsme zvolili právě toto da-
tum.   Při přípravě koncertu mě ohro-
milo, jak lehce jsme dali dohromady 
dvacet dva čísel. Tím myslím, že nebyla 
nouze o účinkující. Vybrat a nacvičit 
repertoár už byl trošku oříšek, ale i to 

se, myslím, povedlo. Nejčastější dvojicí 
účinkujících byli sourozenci, (v jednom 
případě bratranec se sestřenicí) ale ani 
rodiče nezůstali pozadu. A právě oni mají 
můj velký obdiv. To že jsou ochotni a 
schopni nacvičit skladbu nebo písničku a 
vystoupit před ostatními už chce kus 
odvahy. Proto  smekám před maminkami  
Bonkovou, Kubištovou, Míškovou, Šour-
kovou, Táborskou a tatínky Kuželem, 
Míškem a Šislerem. Ani na dvou nejmlad-
ších účinkujících, čtyřleté Kačence Perné 
a pětiletém Filípkovi Šislerovi jsem nepo-
zorovala trému nebo ostych. Už se na ně 
v hudebce těšíme.:-) A i když z původně 
plánovaných dvaadvaceti čísel nakonec 



Všichni jste na tyto koncer-
ty srdečně zváni!!! Přijďte si 
nás poslechnout a rozloučit 
se s letošním školním 
rokem!!!  

Nejenom našim zpěváč-
kům, ale i ostatním žákům 
naší školy, přejeme dobře 
zakončený školní rok, slu-
nečné prázdniny, hodně 
příjemných zážitků a v září 
se na Vás všechny v plné 
síle budeme zase těšit!!! 

   
 Hezké prázdniny 
Vám přejí paní učitelky 
z pěveckého oddělení 

CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU… 

• 7. 6. v 16:30 - Arkádové nádvoří jičínského zámku - koncert žáků 

dechového oddělení 

• 12. 6. v 15:00 - vystoupení sboru Notička na zámku Hrubý Roho-

zec 

• 17. 6. v 17:00 - kostel sv. Bartoloměje na Bradech - koncert žáků 

Jany Kracík a Mgr. Kateřiny Bičíkové 

• 19. 6. v  16:30 - Humprecht v Sobotce - koncert žáků v Sobotce ke 

Dni hudby 

• 21. 6. v 16:30 - Porotní sál - „Rodinný koncert“ - účinkují žáci 

školy se svými rodiči či sourozenci  

Pozvání na závěrečné pěvecké koncerty !!! 

kapelu Výmolly v poli pod 
vedením pana učitele Pavla 
Krčmárika. 

A pokud nebudete moci 
přijít ve středu, tak nezou-
fejte, neboť ve čtvrtek 16. 
června v Porotním sále od 
16:30h se pro Vás připravu-
je koncert všech komorních 
souborů! Uslyšíte například 
školní zámecký sbor pod 
vedením paní učitelky 
Lucky Kunstové, Výmolly 
v poli, Netrafolku a další 
naše „komořiny“ (máme 
jich opravdu hodně, tak si 
to nenechte ujít)!!! 

Prázdni už budou sice „co 
by dup“, avšak školní rok 
ještě neskončil!!! 

Pěvecké oddělení se chystá 
na velký závěrečný kon-
cert, který se uskuteční 15. 
června v Porotním sále od 
16:30h. Vystoupí na něj jak 
malý zpěváčci, tak i naši 
velcí zpěváci, kteří 
v Porotním sále nebudou 
vystupovat poprvé. Kon-
cert nám okoření také pě-
vecké duo hradeckých sla-
vic Simony Tlusté a Mag-
dalény Zubaté. Na závěr 
také uslyšíte naší školní 

KDO SE V ČERVNU 
NARODIL? 

Zveme vás do  

Porotního sálu jičínského 
zámku na koncert,  

který jsme věnovali  

Jiřímu Krejčíkovi. 

Byl to nadějný student konzer-
vatoře v Teplicích v oboru kla-
rinet a skladba a zemřel před 
lety v 19 letech na infekci po 
meningokovém onemocnění. 

Účinkují žáci i učitelé  

naší školy. 

9. 6. 2011 

v 16:00 hodin 

• 8. 6. - p. uč. Roman Sklenář (27) 

• 9. 6. - p. uč. Miloslava Vrbová DiS. (52) 

• 15. 6. - p. uč. Mgr. Ivana Hučíková (46) 

• 17. 6. - p. uč. Markéta Mašková 
DiS. (27) 

• 17. 6. - p. uč. Michal Petira DiS. 
(34) 

GRATULUJEME  

A PŘEJEME VŠE NEJLEPŠÍ! 

ZPRÁVY Z KANCELÁŘE… 

             připomínáme, že úplatu za vzdělávání na 1. pololetí příštího školního roku je nutné zaplatit nejpozději do 
13. července 2011 a to buď 

• osobně v kanceláři školy (ve dnech 1. - 8. 7. a 12.-13. 7.  8:00 – 12:00 hodin, 11. 7. 11:30 – 15:30 hodin) nebo 

• bankovním převodem na účet školy: ČS Jičín – 1161847389/0800, variabilní symbol - uveďte  rodné číslo 

dítěte nebo datum jeho narození.  

Přejeme vám všem úspěšné zakončení  

tohoto školního roku  

a prázdniny plné sluníčka a teplé vody ve společnosti  

svých milých a nejbližších, 

abyste si dobře odpočinuli a načerpali nových sil do nového 
školního roku 2011-2012!!! 

Srdečně J. Komárková a všichni zaměstnanci ZUŠky  


