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     1. září nám všem opět začal další školní 
rok. Letošní prázdniny za moc nestály (počasí 
nám ale vůbec nepřálo), a tak se řada z nás 

docela těšila do školy. Nebo ne? ☺  

     S novým školním rokem nastaly v naší 
škole malé změny, převážně v obsazení 
učitelů. Přijali jsme nové učitele a věříme, že k 

vaší spokojenosti. 

     Bicí nástroje vyučuje pan Milan Adamec Milan Adamec Milan Adamec Milan Adamec 
(mj. profesor státní konzervatoře v Praze), 
Alena Dušková DiS., Alena Dušková DiS., Alena Dušková DiS., Alena Dušková DiS., absolvenka taneční 
konzervaoře v Brně bude vyučovat v tanečním 
oboru v Jičíně a nově i v Sobotce,  paní 
učitelka BcA. Ladislava MařádkováBcA. Ladislava MařádkováBcA. Ladislava MařádkováBcA. Ladislava Mařádková vyučuje 
literárně dramatický obor se specializiací na 
přednes a hlasovou výchovu, Jarmila Vávrová 

(pokračuje ve studiu na státní konzervatoři 
v Praze) vyučuje hru na harfu, klavír a 
zobcovou flétnu a pokud budou zájemci, tak 
i hoboj, kytarové oddělení posílila mladá 
paní učitelka Lucie SvobodováLucie SvobodováLucie SvobodováLucie Svobodová (pokračuje 

ve studiu  na konzervatoři J. Ježka v Praze).  

     Věříme, že se vám i v tomto školním roce 
bude dařit a že společně vytvoříme nejen 
krásnou muziku, představení, výtvarná díla, 

ale i krásné taneční chorografie.  

    Všem přeji krásný školní rok, ať na jeho 

konci můžeme radostně bilancovat. 

Držím vám palce,  

Jaroslava Komárková Jaroslava Komárková Jaroslava Komárková Jaroslava Komárková (ředitelka školy) 

 

 Milí smyčcaři. 
Jsme rádi, že se v tomto 
roce setkáme v mnohem 
vyšším počtu než loni, 
protože mezi nás zavítali 
2 noví violoncellisté a 7 
nových houslistů. Učitel-
ská sestava zůstává ve 
starém složení (Miloslava 
Vrbová, Ondřej Koláčný, 
Jitka Koláčná Břízová). 

Novinkou je změna uče-
ben, tento rok se bude 
výuka převážně konat ve 
druhém patře zámku 
(violoncello - 208, housle 
- 209b).  Skupinovou 
výuku obohatí nový sou-
bor menších houslistů 
(z žáků PHV 2). Klavírní 
trio, Smyčcový soubor 
a Kanafaska pokračuje i 
tento rok beze změn. Bu-
de se konat také mnoho 
krásných koncertů a to 
nejenom v Porotním sále, 
ale i v Hudebním odděle-
ní knihovny V. Čtvrtka, 
Obřadní síni zámku a 
snad i v Sále barokních 
mistrů muzea.  

Abychom se lépe poznali 
a zbavili trémy, uspořá-
dáme dvakrát do roka 
dílnu smyčcového oddě-
lení. Hned v září na po-
hádkovém festivalu na 1. 
nádvoří zámku 8. 9. mezi 
9 - 12 hodinou se před-
stavil houslista Vašek 
Pokorný (spolu s učiteli 
O. Koláčným a M. 
Maškovou) a Houslový 
soubor.  

Učit se začneme, ale až 
po festivalu Jičín město 
pohádky od 12. 9.!  

Na všechny se moc těší-
me! 

 
Za smyčcové oddělení  

Miloslava Vrbová 

Milí zpěváci, 

Vítáme Vás v novém 
školním roce.  

Doufáme, že jste se po-
řádně vyřádili a odpoči-
nuli si od nás. A také, 
že jste se nám neuřvali, 
protože nástup bude 
velkolepý.  

Hned druhý týden v září 
jsme si zazpívali na fes-
tivalu Jičín město po-
hádky. 

V letošním školním roce 
nás čeká velká pěvecká 
soutěž, kterou vypisuje 
každé tři roky MŠMT. 

Školní kolo bude prav-
děpodobně začátkem 
února, kde si všichni 
zazpíváte jednu píseň. 

Hned po pohádkách se 
vrhneme na výběr re-
pertoáru, aby písničky 
měly čas dozrát. 

V tomto pololetí samo-
zřejmě nepřijdete o mi-
kulášské zpívání, kde 

vystoupí žáci prvního 
stupně. A aby to nebylo 
líto starším zpěvákům, 
tak pro ně chystáme 
hned následující týden 
koncert v  Porotním sá-
le. 

I v tomto školním roce 
nebudeme zpívat pouze 
sólově, ale také ve sbo-
rech a komorních sou-
borech. Nově nám vzni-
kají duo, trio, kvarteto a 
pokračovat budou 3 pě-
vecké sbory. 

Myši budou mít hodinu 
v úterý od 15,10 do 
15,50, Kočky a kocou-
ři ve středu od 14,45 
do 16,15 a Zámecký 
komorní sbor v pátek 
od 16,30.  

Jmenný seznam všech 
členů sboru bude na 
nástěnce pěveckého od-
dělení vedle třídy paní 
učitelky Zdenky Svobo-
dové. 

Netrafolka přivítá nové 

členy a opět se bude 
scházet ve středu od 
16,30 do 18,00. 

Nejmladší zpěváčky pove-
de paní učitelka Věra 
Čejková. Jsou to Zámec-
ké myšky a budou zpí-
vat vždy ve středu od 
15,30 do 16,15 (starší) 
a ve čtvrtek od 15,30 
do 16,15 (mladší). 

Hromadná výuka všech 
souborů a hudebních 
n a u k  z a č í n á  o d 
12.9.2011. 

Doufáme, že jsme Vás 
nevyděsily hned na za-
čátku!!! :-)  

Těšíme se na Vás!!! Vaše 
zpěvule   

 

Mgr. Kateřina Bičíková 

Mgr. Lucie Kunstová 

Zdenka Svobodová DiS. 

Hlásání o zpívání 

Začátek nového školního roku 



Zprávy z hudební nauky - hudební kultury apod. … ☺☺☺☺ 

Milí malí hudebníčcii a mladí hu-
debníci! 

V novém školním roce nás ve vý-
uce hudební nauky čeká několik 
změn. Hudební nauku budou 
totiž učit tito pedagogové - Jitka 
Koláčná Břízová, Lucie Kunsto-
vá, Ondřej Koláčný a Kateřina 
Bičíková. Všichni se už na vás 
všechny těší a věří, že k nim do 
výuky budete chodit rádi! Na-
chystali pro Vás totiž spoustu 
novinek. Letos se budeme hodně 
soustředit na praktické doved-
nosti, do čehož patří rozšiřování 
hudební paměti, rozeznávání hu-
debních nástrojů dle sluchu atd. 

Tím pádem budeme hojně promí-
tat videonahrávky různých melo-
dií z filmů, symfonií, baletů a 
oper z per významných skladate-
lů. Navíc se musíme naučit po-
znávat jednotlivá slohová období 
a tak se do hudebních dějin bu-
deme nořit i v prostorách ulic a 
náměstí Jičína. Také bychom 
chtěli navštívit některá z předsta-
vení Národního divadla a Státní 
opery Praha. V loňském roce 
jsme jeli na Othela a na Radúze 
a Mahulenu a bylo to moc a moc 
zajímavé a krásné. Také se Vám 
líbila hra Klasika, turnaj v této 
hře na konci školního roku bavil 

všechny - jak žáky tak učitele a 
tak si jej rozhodně zopakujeme. 
Pokud byste chtěli začít trénovat, 
tak si tuto hru můžete přát k na-
rozeninám nebo k Vánocům, je k 
dostání v papírnictví na Husovce 
( v ydává  j í  f i r ma  A lb i ) . 
Nauka se každopádně bude na-
dále učit v učebně číslo 211, ale 
až od 12. 9. 2011. Domluva roz-
vrhu proběhne 1. 9. 8.30 - 
12.30, 2. 9. 11.30 - 16.00 a i v 
t ý d n u  o d  5 .  9 . 
Takže přijďte s chutí a uvidíte, že 
Vás to s námi bude bavit.. 
Za oddělení teoretických předmě-
tů         Jitka Koláčná Břízová 

Druhý den z nás sestavili dva sym-
fonické orchestry - smyčcový a de-
chový. Já byla samozřejmě v de-
chovém. Naším dirigentem byl Jon 
Waite z USA. Neměl, chudák, jedno 
oko, tak nosil černou pásku jako 
pirát. První souhra byla dost 
legrační. Znělo to všelijak. Ale den-
ně jsme společně cvičili 5 hodin a 
každý večer jsme se předvedli na 
koncertu. Den ode dne to bylo lep-
ší.  

Dorozumívali jsme se česky, ang-
licky a hudebně. Odpoledne s ná-
mi jeden mladý Angličan trénoval 
angličtinu a správnou výslovnost v 
různých scénkách. Jinak jako na 
každém táboře tu nechyběla bojov-
ka, stezka odvahy s hudebními 
úkoly, diskotéka, Talent show, růz-
né hry a taky plavání v bazénu s 
pijavicemi a larvami. Dobře tu va-
řili. 

Poslední den jsme připravili pro 
rodiče a veřejnost závěrečný kon-
cert. Zahráli jsme jim 8 skladeb. 
Největší úspěch měl Šavlový tanec 

Začátkem srpna jsem se vydala na 
mezinárodní hudební tábor v Hor-
ním Jelení.  

A protože jsem z něho byla tak 
nadšená, chci se s vámi podělit o 
své zážitky. 

Sešlo se tu 79 dětí z 8 zemí. Dosta-
li jsme jmenovku, modrou unifor-
mu a šli na přezkoušení našich 
hudebních znalostí a dovedností. 
Pak nás rozdělili do jednotlivých 
sekcí. Já jsem hrála v klarinetové 
sekci. Rozdali nám noty s osmi 
skladbami a my začali trénovat. 

a Romany Life. A jak se nám to za 
těch 6 dní povedlo? Podívejte se na 
youtube – Darina Stránská, tam 
jsou některé naše skladby. 
  Našla jsem si zde spoustu nových 
kamarádů, pro které je taky hudba 
ta pravá zábava. Naučila jsem se 
nové hmaty na klarinet, chroma-
tickou stupnici a konečně mi hez-
ky zní tón cis 3. Už se těším, jak si 
s panem učitelem Komárkem za-
hrajeme. 

Darina Stránská 

 

Jak jsem si zahrála na mezinárodním hudebním táboře 

takovém plenéru čeká a nemine. 
Kreslení a malování, barvy až za 
ušima, na plenéru je zkrátka velká 
psina!  A kam že to letos pojede-
me? Tak to se nechte překvapit. 

 Samozřejmě také projdeme pár 
výstav a navštívíme nějakou tu 

vernisáž, abychom zajistili vysta-

vujícím umělcům nějakou tu od-
bornou kritiku J Zkrátka je se na 

co těšit, takže se přijďte co nejdříve 

zapsat ať neztrácíme čas!! 

Mgr. Zuzana Holmanová 

Výtvarný obor zdraví svoje ovečky! 

Odpočatí, plní inspirace a dojmů 
z prázdnin se pustíme do velikého 
tvoření.  

Stejně jako loňský rok vyrazíme i 
letos na plenér, letos ale někde v 
krásném prostředí naší vlasti.  
Ostřílení „mazáci“ už vědí, co je na 



těž se koná pravidelně každé tři 
roky. Samozřejmě se zúčastníme 
a budeme se snažit naši školu co 
nejlépe reprezentovat. Připravíme 
nové choreografie, které předve-
deme na našem dubnovém vy-
stoupení pro veřejnost 
v Masarykově divadle. Čekají nás  
ale i jiná vystoupení, nebákovské 
soustředění a mnoho dalších ak-
tivit.  

Přeji vám všem šťastné vykročení 
do nového školního roku, hodně 
úspěchů a radosti ze všech va-
šich činností. Těším se na shle-
dání s vámi.     Eva Černochová 

     Prázdniny skončily a je tady 
opět začátek nového školního 
roku. Doufám, že i přes nepřízeň 
počasí jste si léto užili, odpočinu-
li si od všech školních povinností 
a načerpali sílu do dalších deseti 
měsíců plných učení, úkolů, ale i 
příjemných a milých záležitostí, 
jako je například trávení času 
v tanečním sále naší ZUŠ.  

      Jednou z novinek je, že u nás 
bude učit tanec nová paní učitel-
ka. Jmenuje se  Alena Dušková. 
V Jičíně bude ve čtvrtek a 
v Sobotce na pobočce naší ZUŠ 
v  pondělí. Co nás tento školní 
rok čeká a nemine? To je soutěž 
tanečních oborů ZUŠ. Tato sou-

3/8 S úsměvem na líci, Potřásám 
pravicí, Přináším zdravici. 
 
4/4 Na sedící v lavici, Múza přes-
ně zalící, Šípem a ne palicí. 
 
4/4 Prohrábněte si kštici, Seřiďte 
si hlavici, Mějte flétnu ladící. 
 
4/4 Z tónů jako macíci, S elegancí 
lasicí, Veselí se klasici. 
 
3/8 S úsměvem na líci, Otevříc 
lahvici, Pedagog pravící: 
 
3/8 "Hrej jako slavíci, jak ptáci 
letící - ne, jako zajíci!" 
 
3/8 Potřásám pravicí, Přináším 

zdravici.     Ivana Hučíková 

    A pokud jste ještě nezačali hrát 
na příčku, tak už začněte - vždy 
dlouhými tóny  (na 4 doby)  kvůli 
nátisku - budete pak mít hezký 
tón.  

     JUPÍ! Vítáme naše nové kolegy 
Milana Adamce na bicí nástroje, 
Jarmilku Vávrovou na zobcovku, 
harfu, klavír a Lucku Svobodovou 
na kytaru.  Ať se vám v Jičíně líbí 
a dobře učí. 

     V letošním školním roce2011-
2012 bude probíhat celorepubliko-
vá soutěž  ZUŠ ve hře na decho-
vé a bicí nástroje. Školního kola 
se zúčastní všichni žáci, do okres-
ního kola mohou postoupit jen ti, 
kteří splní předepsanou délku 

skladeb pro svůj ná-
stroj a kategorii. Hra 
zpaměti je výhodou. 

  K O R  z k o u š í  
v letošním školním 
roce 2011-1012 kaž-

dou středu od 16.30. - 18.00 ve 
třídě č.204.  

Zkoušky začaly od 7. září. Na 
zkoušky si noste kytaru, NOTY, 
TUŽKU! (pouze žáci z bohatších 
rodin ☺) a ladičku. 

Přejme si navzájem – ať se nám 
daří a máme hodně diváků, poslu-
chačů a fandů. 5. října 2011 od 
17:00 hodin bychom měli mít kon-
cert u sv.Ignáce. 

Mgr. Ivana Hučíková 

Zde hrají příční flétnisté od 2. roč-
níku,  začali jsme zkoušet  od úte-
rý 6. září od 15.05 - 16.15 tak 
brzy, protože jsme chtěli vystoupit 
v rámci festivalu JMP. Na zkoušce 
jsme se ale rozhodli, že svůj úmysl 
- hned po prázdninách koncertovat 
☺  p řec i  j en  přenecháme 
„zkušenějším“ … 

Pravidelné zkoušky našeho umě-
leckého tělesa se budou konat  ve 
třídě č. 204, potřebujete flétnu, 
noty, tužku a pití! Choďte vždy 
přesně!. 

Jsou věci, přes které nejede vlak. 
Mám to úsloví docela ráda, protože 
je stručné, jasné, výstižné a zpravi-
dla ukončí zbytečné debaty a tím 
pádem i spoustu času.  

Jednou z věcí, přes které  ,,nejede 
vlak,, je i povinnost  chodit na  
hudební nauku. Hudební nauka a 
její učitelé mohou  být rádi, že už 
celkem nikdo o tom nepochybuje, 
nevymlouvá se, nesmlouvá…
zkrátka se chodí a hotovo. 

 Ten dlouhý úvod píšu proto, že 
bych ráda všem ,,mým klavíris-
tům,, ☺připomněla, řekla, (vlastně 
napsala), zkrátka dala na vědomí, 
že od čtvrtého ročníku mají  povin-
nost, zkrátka musí se věnovat  ko-
morní hře, doprovodu, sborovému 
zpěvu atd.  

Je jedno, jestli si vyberete sborový 
zpěv nebo se domluvíte se  svým 
kamarádem, který hraje na decho-
vý nebo smyčcový  nástroj nebo 
zpívá a přijdete za svými učiteli 

s tím, že chcete hrát spolu. Není 
cílem hrát nějaké ,,opusy“ (jak říká 
paní ředitelka), ale umět si spolu 
zahrát písničku nebo jednoduchou 
skladbu.  

Můžete si vybrat, ale povinnost je 
daná. A prosím, nesmlouvat, pro-
tože přes to nejede vlak.☺ 

Tak vykročte s úsměvem. Přeji 
nám všem hbité prsty a veselou 
mysl.  

Petra Matoušková 

O  vlaku, hudební nauce a komorní hře…… 

Zprávy z tanečního oboru 

FLESO - flétnový soubor  a   KOR - kytarový orchestr  

Jičínský mateník na -ci-  



ÚSPĚCHY SIMONY TLUSTÉ 
Ve dnech 21. až 26. června 2011 se v Olomouckém kraji 
uskutečnila V. letní olympiáda dětí a mládeže České repub-
liky.  

Ta v duchu starořeckého pojetí harmonie těla i ducha na-
bídla klání v disciplínách sportovních, ale také v těch umě-
leckých jako například tanec či zpěv. V kategorii populární 
zpěv se do semifinále a následně finále probojovala mladič-
ká Simona Tlustá. (žákyně paní učitelky Zdenky Svobodo-
vé). Výkon 13leté Simony odbornou porotu tak nadchl, že 
nikdo z porotců neměl jako k jediné ze soutěžících žádné 
připomínky.  

Se svou interpretací písně Anety Langerové „Voda živá“ a 
písně „Vítr“ od Lucie Vondráčkové Simona nakonec s pře-
hledem zvítězila.  

ŠANCE PRO TALENT (SIMONA2) 
Šance pro talent je soutěž, kterou připravuje občanské 
sdružení Podpora talentu. V srpnu se tato soutěž konala v 
Hradci Králové a z 25 soutěžících porotcům nejvíce vzala 
dech třináctiletá Simona Tlustá, která s přehledem zazpíva-
la píseň Vítr od Lucie Vondráčkové.  

Hned za ní zaujal Michal Bečka, ten zase předvedl vynikající 
hru na bicí. Nakonec se porota shodla, že oběma udělí první 
místo. 

Bc. J. Komárková 

- 

pondělí - Jenčovská, Dušková, 
Matějka, Matoušková 

úterý - Matějka, Matoušková 

středa - nikdo 

čtvrtek - Matoušková, Badová 

pátek – Botková, Jenčovská, Ma-
toušková 

     Tak jako v loňském roce bu-
dou pracovat pěvecké sbory 
„Nota“ a „Notička“. Nově potom 
kytaristé budou mít souborovou 

Staré složení učitelského sboru 
v Sobotce Hana Botková, Mgr. 
Zdenka Badová, BcA. Eliška 
Jenčovská, Mgr. Ondřej Matěj-
ka, Petra Matoušková rozšíří 
nová paní učitelka tanečního 
oboru Alena Dušková.  

To mimo jiné znamená, že od le-
tošního školního roku budeme 
mít na pobočce dva obory – hu-
dební a taneční. Kdo a kdy tu 
bude učit?  

hru. 

     Po domluvě s vedoucí Recitač-
ního studia Šrámkova domu paní 
Ladou Blažejovou se pokusíme 
navázat spolupráci, vybereme a 
nacvičíme muziku k jejich před-
stavení. Pro nás všechny to bude 
nová zkušenost, věřím že pozitiv-
ní. 

Tak s chutí do toho…  

Petra Matoušková 

Pobočka v novém školním roce 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ 
     Úplata za vzdělávání je splatná nejpozději do pátku 16. 9. 2011. Kdo ji dosud 
neuhradil, může tak učinit nejen v hotovosti  v kanceláři školy, ale i převodem na 
náš účet školy: 1161847389/0800. Variabilní symbol je rodné číslo žáka nebo 
jeho datum narození. 

Přesnou výši úplaty  naleznete na našich webových stránkách www.zusjicin.cz  
nebo kontaktuje hospodářku školy  paní Marcelu Kováčovou na telefonu 
493532645. 


