
     Vánoce jsou nejkrásnějšími svátky v 
roce a jistě není člověka, který by se na 
ně netěšil. 

     Za předvánoční období se považuje 
hlavně doba adventní z latinského 
„adventus“(příchod). Je to čtyřtýdenní 
předvánoční doba, která předchází vá-
nočním svátkům. Věřící si tím připomína-
jí nejen blížící se oslavu Kristova naroze-
ní, ale také začátek nového církevního 
roku. Rozděluje se na čtyři neděle před 
vánoci, železnou, stříbrnou, bronzovou a 
zlatou. 

     Původ dnešních Vánoc je třeba hledat 
již v pohanských oslavách zimního sluno-
vratu, což je noc z 21. - 22. prosince. 
Oslavovali se nočním bděním a půstem, 
prováděli se rozličné obřady. 

Tyto pohanské obřady byly postupně 
vytlačeny svátkem církevním oslavujícím 
narození Ježíše Krista. Přesto se některé 
zvyky a tradice zachovali do dnešní doby.  

     Původ slova Vánoce pochází z němčiny. 
Původní název “svatá noc“, nebo-li 
„Weihnachten“ jsme si počeštili, Weihen- 

zasvětit, nechten-
stmívat se, nacht- 
noc. 

     Zvyk obdarová-
vat o Štědrém 
večeru, který je 
24. 12. podle křes-
ťanského kalendá-
ře dobou, kdy se 
narodil Kristus se 
stal v českých 
zemích nedílnou 
součástí vánoc až 
v 19.století. V té 
době i ti nejchudší 
se snažili dát svým 
nejbližším alespoň 
několik červených 
jablíček a hrst 

ořechů. V bohatších rodinách se dávaly také 

dárky, které byli skromné a praktické 
jako tabatěrky, pantofle, látka na 
novou sukni atd. V dnešní době dává-
me nejvíc dárků dětem. Dodnes při-
kládáme velkou váhu vlastnoručně 
vyrobeným dárkům, protože je v nich 
ukryta láska, úcta a touha udělat 
radost. 

     Proto vám přeji, abyste ty letošní 
Vánoce strávili šťastně a vesele v 
kruhu svých nejmilejších a byli obda-
rováni láskou, pokorou a zdravím! 

      Každý strom i střechu zdobí bílá 
čepice, rampouch o rampouch si 
cinká, budou Vánoce, vločky nám 
napsaly přes celou oblohu, že přejí 
všem jen štěstí, klid a pohodu. I já 
přeji Vánoce krásné jak padlý sníh a 
příští rok zdraví, radost, lásku a 
smích.  

Jaroslava KomárkováJaroslava KomárkováJaroslava KomárkováJaroslava Komárková    

Vánoce 

Zprávy z dechového a kytarového oddělení 

     Zveme vás na koncert žáků dechové-
ho oddělení, který se koná v úterý 13. 13. 13. 13. 
prosince prosince prosince prosince od 16.30 16.30 16.30 16.30 v Porotním sálePorotním sálePorotním sálePorotním sále. Usly-
šíte všechny nástroje, které se v naší 
ZUŠce vyučují – zobcovou a příčnou flét-
nu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh a 
pozoun. Jako hosté vystoupí kytarový 
orchestr KOR a žáci klavírní třídy Zuzany 
Pelcové. 

     8. prosince jdou na návštěvu k panu 
starostovi žáci, kteří veřejně vystupovali 
na sobotních akcích „Vítání občánků“, 
které pořádá město Jičín.   

     Za loňský rok vystupovali na slavnost-
ním obřadu zpěváci Jan Kastl, Magdale-
na Zubatá, Kateřina Kozlová a  Bára 
Benešová, Karolína Gregorová (zobcová 
flétna), Rozárka Vejražková, Natálka 
Prokopová, Michaela Špínová, Sabina 
Hollmannová (všechny hrají na příčnou 
flétnu), Radka Novotná (kytara), Kateři-
na Žitná (housle).  Starosta města, pan 
Ing. Martin Puš, zve na malé posezení 

děti pravidelně před Vánocemi  jako podě-
kování za jejich vystoupení. 

      

     Od 16. prosince se konají předvánoční 
třídní besídky všech učitelů dechového a 
kytarového oddělení.  Rodiče jsou srdečně 
zváni.  

      Termíny besídek jednotlivých pedagogů: 

29.11.  15.00  Porotní sál  MgA.  Komárek 

11.12.  15.00  č.204          J. Kracík 

14.12.  14.30  č.204          Mgr. Hučíková 

15.12.  14.45  č.204          MgA. Matějka 

16.12.  15.30  č.204          L. Svobodová 

19.12.  15:00  č.225          Bc. Komárková 

19.12.  15.30  č.212          H. Botková 

20.12.  14.00  č.204          T. Klazar 

      Přeji vám, kteří čtete tyto řádky, pěkné 
Vánoce a do nového roku abyste byli zdraví, 
měli se rádi a měli se dobře. 

Ivana HučíkováIvana HučíkováIvana HučíkováIvana Hučíková    
Radka Kůtková 
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ZUŠKOVINKY, PROSINEC ZUŠKOVINKY, PROSINEC ZUŠKOVINKY, PROSINEC ZUŠKOVINKY, PROSINEC     
Základní umělecká škola J. B. Foerstera Jičín 



V minulém vydání školních novin jsme se 
seznámili s baletem Petra Iljiče Čajkovské-
ho „Louskáček“. I dnes bych vám ráda 
představila balet, který každého diváka 
okamžitě zaujme a jeho název je totožný se 
jménem hlavní postavy. Autorem je fran-
couzský skladatel Leo Dèlibes a balet má 
název „Coppélia“. 

Děj baletu Coppélia 

1. dějství1. dějství1. dějství1. dějství    

V jednom městě na náměstí se střetávají 
osudy a příběhy postav tohoto baletu. 

Doktor Coppélius, tajemný učenec se uka-
zuje s krásnou dívkou Coppélií na balkóně 
svého domu a krásná Coppélie je obdivová-
na mladými muži ve městě. Vyjímkou není 
ani mladík Franz, který přesto, že miluje 
Svanildu a je jí také milován, obdivuje kra-
savici sedící v okně Coppéliova domu. Sva-
nilda pro to však nemá pochopení a spolu 
se svými přítelkyněmi to patřičně dá Fran-
zovi najevo. 

Mládež se baví na náměstí tancem. Staros-
ta města se ptá Svanildy a Franze, kdy 
budou mít svatbu, ale Svanilda se odpovědi 
vyhne, rozzlobena obdivem Franze ke Cop-
pélii. Franz uraženě odchází. 

Coppélius odchází z domu a netuší, že se 
Svanildě podařilo zmocnit se klíče od jeho 
domu. 

Dívky se rozhodly podívat dovnitř. V témže 
okamžiku ovšem přichází i Franz a chce se 

Coppélii dvořit. Přistaví k balkónu žebřík a 
začíná šplhat nahoru. 

2. dějství2. dějství2. dějství2. dějství    

Dívky se strachem prozkoumávají Coppé-
liův dům, který je napůl dílnou. Objevují v 
něm loutky, které se hýbají a tančí jako 
živé. Objeví u tajemnou Coppélii, která je 
také pouhou loutkou. Dívky se smějí a ne-
chápou, jak to, že to dříve nikdo nepoznal. 

Svanilda si vypůjčí šaty Coppélie a předvádí 
se v nich. V nejlepším je překvapí Coppéli-
us, který přivádí i Franze. Dívky se rozprch-
nou, Svanilda zůstává uvnitř přestrojená za 
loutku Coppélii. Coppélius se snaží své 
milované loutce vdechnout život, ale stále 
se mu to nedaří. Chce tedy Franze opít a 
jeho lidskou duši dát Coppélii. 

K jeho úžasu se mu to „podaří“ a Coppélia 
opravdu ožije. Je štěstím bez sebe, ale 
nakonec zjistí, že Coppélia je převlečená 
Svanilda a Coppélia zůstala jen neživou 
loutkou. Svanilda se Coppéliovi vysměje a 
spolu s Franzem utíkají z jeho domu. 

3. dějství3. dějství3. dějství3. dějství    

Na náměstí městečka dál plyne život. Jen 
Coppélia již nesedí u okna. Svanilda a 
Franz se usmířili a starosta připravuje je-
jich svatbu. 

Loutky doktora Coppélia jsou slavnostně 
umístěny na městský orloj, aby dělaly ra-
dost všem. Slavnost vrcholí svatebním 
tancem Svanildy a Franze, k nimž se nako-

nec přidají i ostatní obyvatelé městečka. 

 

      A co se událo zajímavého za poslední 
měsíc v našem tanečním oddělení? 
S nejstaršími tanečnicemi jsme se 12. 11. 
zúčastnily v Masarykově divadle benefiční-
ho představení organizace Apropo. Dívky 
zde zatančily za skandovaného potlesku 
diváků temperamentní a fyzicky náročný 
„Kankán“. Celý program provázela milá a 
příjemná nálada a všichni vystupující byli 
skvělí. 

     Celý listopad jsme pokračovali 
v přípravách na taneční soutěž MŠMT a na 
celoškolský projekt „Rytmus“, jehož podo-
ba se již začíná klubat na svět. 

     A to nejlepší nakonec - 23.3.23.3.23.3.23.3.----25.3.2012 25.3.2012 25.3.2012 25.3.2012 
pojedeme na soustředění na Nebákov. 

     Nastal adventní čas a já bych vám všem 
chtěla popřát jeho krásné prožití, šťastné a 
klidné  Vánoce a mnoho radosti a zdraví. 

Eva ČernochováEva ČernochováEva ČernochováEva Černochová    

Hlásání o zpívání 
na již zmíněném koncertíku v knihovně 
Václava Čtvrtka od 16:3016:3016:3016:30. Abychom vše 
ještě řádně připravili, sejdeme se tam už 
ve 14 hodin!!! 

     Vyvrcholením vánočního zpívání bude 
koncert v Porotním sále, který se koná ve 
středu 15. prosince 15. prosince 15. prosince 15. prosince od 16:3016:3016:3016:30. Zde nám 
zazpívají a zahrají nejenom sólisté, ale také 
naše Netrafolka a pěvecký sbor. 

Tak snad se nám to všem povede a krásně 
se naladíme na vánoční svátky plné poho-
dy a radosti!!! 

     Krásné vánoční svátky Vám všem přejí 
vaše paní učitelky. 

    

Hlásání o zpívání II. Hlásání o zpívání II. Hlásání o zpívání II. Hlásání o zpívání II. –––– ohlédnutí za naším  ohlédnutí za naším  ohlédnutí za naším  ohlédnutí za naším 
zpívánímzpívánímzpívánímzpíváním    

     Naši zpěváci se nejenom v minulých 
týdnech řádně připravují na pěveckou sou-
těž a vánoční koncerty, ale také se někteří 
mohli zúčastnit významných akcí města 
Jičína.  

     Po oslovení paní učitelky Ivany Hučíko-
vé, která vede kytarový orchestr, se Jakub 
Kazda, Matěj Šibor a My Tran Hoang zú-
častnili benefičního koncertu Apropa. Ten-
to večer byl v duchu country, takže kytaris-
té zde samozřejmě nemohli chybět!!! Spo-
lečně jsme nacvičili dvě country písničky, 
které jsme si tam rádi zazpívali a zahráli. 
Byla to moc příjemná akce s úžasnou at-
mosférou, na kterou jen tak nezapomene-
me!!! A tak díky!!! 

      Toto odpoledne 12. listopadu také 
patřilo v Jičíně slavnostnímu otevření zim-
ního stadionu!!! Určitě jste si tam už někdo 
byl zabruslit! Je to tam fakt moc krásné.  
Při slavnostním přestřižení pásky Barbora 
Veselková zazpívala jičínskou hymnu – 
„Znám já jeden krásný zámek“. A jak se jí 
to povedlo se můžete podívat na http://
www.youtube.com/watch?
v=FFnh4yGsDz4. Nebylo to nic jednodu-
chého zpívat před takovým davem bez 
doprovodu a ještě na ledě!!! Ale i tak si 
myslíme, že se jí to moc povedlo. 

Děkujeme všem zpěvákům za dobře odve-
denou práci a budeme se těšit na další 
společné zpívání!!!   
           Vaše paní učitelky         Vaše paní učitelky         Vaše paní učitelky         Vaše paní učitelky 

Milí zpěváci,  

jak už jste si určitě všimli, tak nadešel ad-
ventní čas a s ním spojené přípravy na 
vánoční svátky. Toto období je sice velice 
krásné, ale pro nás zpěváky také velmi 
náročné. V období, kdy sluníčko nám moc 
nesvítí, si zachovat zdravý a funkční hlas, je 
opravdu mnohdy náročné.  My to však urči-
tě zvládneme a zazpíváme si na mnoho 
vánočních akcích. Neboť, co by to bylo za 
vánoce bez zpěvu a vánočních koled? 

     V pátek 25. listopadu jsme byli svědky 
rozsvícení vánočního stromu, kde si Mag-Mag-Mag-Mag-
daléna Zubatá daléna Zubatá daléna Zubatá daléna Zubatá a Barbora Veselková Barbora Veselková Barbora Veselková Barbora Veselková zazpí-
valy vánoční písně za doprovodu pana uči-
tele Pavla Krčmárika. Zpěvačkám i panu 
učiteli patří velký dík, neboť to zvládli na 
jedničku a to i přesto, že venku byla oprav-
du zima! 

     Na druhou adventní neděli si zazpíváme 
vánoční koledy v nedaleké vesničce Bukvici 
od 17:00 a to s doprovodem zobcových 
fléten ze třídy paní učitelky Jany Kracík.  

V úterý 6. prosince 6. prosince 6. prosince 6. prosince vystoupí  mladší zpěváci 

Zprávy zZprávy zZprávy zZprávy z    tanečního oddělenítanečního oddělenítanečního oddělenítanečního oddělení    



Naše smyčcové oddělení se nám utěšeně 
rozrůstá, a tak se letos konají smyčcové 
dílny rovnou dvě! Na první si navzájem 
zahrálo celkem 9 houslistek/ů a 2 violon-
cellistky z přípravky a 1.,2. ročníku 
1.cyklu. Další dílna tedy umožnila zahrát 
si žákům starším, kteří už hrají i náročněj-
ší skladby. Přes menší trému a obavy, jak 
to všechno bude probíhat, se všem dílnič-
ky nakonec líbily. Navzájem se lépe po-

znaly, překonaly zase jednou strach 
z vystupování a příště už se jim tudíž bude 
hrát o mnoho lépe. A to je moc důležité! 
Přece se nebudeme třást strachy, když si 
hrajeme navzájem pro radost! Navíc jsme 
si na závěr zahráli společně koledu a do-
hodly se, že ji také společně zahrajeme na 
vánočním koncertě, který se bude konat 
20. 12. v Obřadní síni zámku v 16.30. 

Jitka Koláčná BřízováJitka Koláčná BřízováJitka Koláčná BřízováJitka Koláčná Břízová    

    

Žáci klavírních tříd paní učitelek Petry 
Matouškové a Elišky Jenčovské zahrají 
sólovou a čtyřruční hru, kytarový kvintet 
ze třídy paní učitelky Hany  Botkové za-
hraje americkou píseň Rolničky, Ve vá-
nočním čase a Narození Ježíše v úpravě 
islandského kytarového pedagoga Thor-
lakssona. 

     České koledy - Ejhle chasa naša a V 
půlnoční hodinu zazní v podání zobco-
vých fléten žáků pana učitele Ondřeje 
Matějky za klavírního i kytarového dopro-

     Ke krásné a klidné atmosféře Advent-
ní doby chtějí přispět i učitelé a žáci 
sobotecké pobočky jičínské ZUŠ. 

     V pátek 9. prosince od 17:00 hodin 9. prosince od 17:00 hodin 9. prosince od 17:00 hodin 9. prosince od 17:00 hodin v 
sále místní budovy SpořitelnySpořitelnySpořitelnySpořitelny v Sobotce 
se bude konat koncert s vánoční témati-
kou. 

     Zazní zde vánoční písně i melodie 
českých a světových autorů. A přede-
vším koledy, které k tomuto času patří a 
děti je rády hrají. 

vodu.  

Pěvecký sbor „Notička“ pod vedením 
paní učitelky Zdeňky Badové zazpívá 3 
koledy a budou ho doprovázet žáci na 
zobcové flétny, housle, trubku a klavír. 

        Doufám,že tato podvečerní chvíle 
přispěje k načerpání předvánoční ro-
mantiky pro posluchače, vystupující žá-
ky, jejich vyučujících i přítomné poslu-
chače. 

Hana BotkováHana BotkováHana BotkováHana Botková    

Vánoce u věžníkůVánoce u věžníkůVánoce u věžníkůVánoce u věžníků    

Smyčcové dílnySmyčcové dílnySmyčcové dílnySmyčcové dílny    

Předvánoční čas v SobotcePředvánoční čas v SobotcePředvánoční čas v SobotcePředvánoční čas v Sobotce    

Manželé Koláčných byli pozváni na věž. 
Aby tam zahráli nějaké pěkné skladby 
pro radost všech a pro zpříjemnění vá-
noční atmosféry, kterou tak báječně umí 
vytvořit parta věžnická jičínská. 26.11. 
v 15.00 tedy zamuzicírovali pár skladbi-
ček od pana Foerstera i nějaká nová 
dílka mladých autorů se zimní témati-
kou. Samozřejmě nemohly chybět ani 
koledy, a tak v úpravě pro dvoje housle 
od pana Felda, stařičkého českého pana 
skladatele a houslisty, zaznělo za zpěvu 
publika mnoho známých i méně zná-
mých písní vánočních. Jako velké malé 

překvapení na závěr vystoupily spolu se 
svými učiteli sestry Pospíšilovy. Vlastička 
(1.roč.přípravky), Žofinka (1.roč.I.cyklu) a 
Bětuška (2.roč.I.cyklu) se za necelý tý-
den skoro samy naučily „Pásli ovce vala-
ši“ a „Sem, sem, sem pastýři“, což bylo 
diváky náležitě oceněno. Jsou to holky 
šikovné a navíc mají pro strach uděláno. 
Když se jim něco při vystoupení náhodou 
nepovede, tak nepropadají panice a dál 
hrají s radostí „vo sto šest“. A tak to má 
být!       
             Ondřej Koláčný Ondřej Koláčný Ondřej Koláčný Ondřej Koláčný  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARBORKA BARBORKA BARBORKA BARBORKA ---- vánoční tradice a zvyky vánoční tradice a zvyky vánoční tradice a zvyky vánoční tradice a zvyky    
    

Na svátek sv. Barbory si utrhněte třešňové větvičky a vložte je do vázy: Na svátek sv. Barbory si utrhněte třešňové větvičky a vložte je do vázy: Na svátek sv. Barbory si utrhněte třešňové větvičky a vložte je do vázy: Na svátek sv. Barbory si utrhněte třešňové větvičky a vložte je do vázy:     

Utrhněte tolik větviček , kolik je členů rodiny. Na lísteček napíše každý člen nějaké přání Utrhněte tolik větviček , kolik je členů rodiny. Na lísteček napíše každý člen nějaké přání Utrhněte tolik větviček , kolik je členů rodiny. Na lísteček napíše každý člen nějaké přání Utrhněte tolik větviček , kolik je členů rodiny. Na lísteček napíše každý člen nějaké přání 
a pověsí jej na větvičku (nebo si jen své přání a podobu své větvičky pamatujte). a pověsí jej na větvičku (nebo si jen své přání a podobu své větvičky pamatujte). a pověsí jej na větvičku (nebo si jen své přání a podobu své větvičky pamatujte). a pověsí jej na větvičku (nebo si jen své přání a podobu své větvičky pamatujte).  

Komu větvička na štědrý den vykvete, tomu se přání splní.Komu větvička na štědrý den vykvete, tomu se přání splní.Komu větvička na štědrý den vykvete, tomu se přání splní.Komu větvička na štědrý den vykvete, tomu se přání splní.    

Tak hodně štěstí!Tak hodně štěstí!Tak hodně štěstí!Tak hodně štěstí!    



la, že mě baví více žánrů a tak hraji latin-
sko – americkou hudbu, blues atd. 

A to je také cílem této školy. Rozší-
ření hudebních obzorů ve vícero hudeb-
ních odvětví a prohlubování vztahu 
k hudbě, a to zejména ve složitějších 
žánrech. 

Energie, která mnou probíjí, když 
vejdu do této školy, je od začátku velice 
pozitivní. Dýchá na mě osvobozující uvol-
něná a hlavně přátelská atmosféra 
(všichni na chodbě Vás zdraví). 

Musím přiznat, že studium na této 

Milí přátelé hudby.  

Ráda bych Vám představila školu, 
kterou studuji již pátým rokem. Konzer-
vatoře v České republice jsou význačně 
klasicky zaměřené a v tomto se Konzer-
vatoř a VOŠ Jaroslava Ježka se sídlem 
v Praze liší. Výhodou je, že se zde setká-
váme s více žánry. Od popu přes rock, 
blues, latinu, groove, funk, až po, podle 
mě nejtěžší žánr, jazz.  

Například v oboru kytara si zájemce 
může vybrat z více možností – rocková, 
jazzová a klasická. Já si vybrala klasic-
kou kytaru, ale během studií jsem zjisti-

škole je pro mě velikou ctí, jelikož zde 
učí opravdové „jedničky“ ve svém oboru. 
Vyučují zde Petr Janda (Olympik), Eduard 
Klezla, úžasný profesor dějin hudby Zde-
něk Bednář. Význačné legendy jazzu 
Milan Svoboda, Jan Kučera, Štěpán 
Markovič ad. Děti z kytarového oddělení 
určitě znají Milana Tesaře. 

Závěrem bych Vám chtěla popřát 
krásné Vánoce. Hrajte a zpívejte všem, 
při jakékoliv příležitosti, protože muzika 
navodí vždy tu správnou atmosféru, a to 
i o nejkrásnějších svátcích roku. 

Lucie SvobodováLucie SvobodováLucie SvobodováLucie Svobodová    

Trochu jiná konzervatořTrochu jiná konzervatořTrochu jiná konzervatořTrochu jiná konzervatoř    

Adventní vystoupení pedagogů a jejich žáků:Adventní vystoupení pedagogů a jejich žáků:Adventní vystoupení pedagogů a jejich žáků:Adventní vystoupení pedagogů a jejich žáků:    

29. 11. 15:00 Porotní sál MgA. F. Komárek 

6. 12. 16:30 Knihovna Z. Svobodová, K. Bičíková, L. Kunstová 

9. 12. 14:30 č.uč. 223 V. Čejková 

9. 12.  15:00 č.uč. 204 J. Kracík 

9. 12. 17:00 sál Spořitelny v Sobotce    P. Matoušková, Z. Badová,  

                                                                     E. Jenčovská, H. Botková, O. Matějka 

14. 12. 14:30 č.uč. 204 Mgr. I. Hučíková 

15. 12.  14:45 č.uč. 204 MgA. O. Matějka 

15.12. 16:30 Porotní sál Z. Svobodová, K. Bičíková, L. Kunstová 

16. 12 15:30 č.uč. 204 L. Svobodová 

16. 12. 16:00 č.uč. 222 Z. Pelcová 

19. 12. 15:00 č. uč. 225 Bc. J. Komárková 

19. 12.  15:00 Porotní sál K. Kalvodová 

19. 12.  15:00 č.uč. 204 BcA. L. Mařádková 

19. 12. 15:30 č. uč. 212 H. Botková 

20. 12.  14:00 č.uč. 204 T. Klazar 

20. 12.  15:00 přízemí č.4 Mgr. P. Krčmárik 

20. 12- 15:00 přízemí č.1 M. Adamec 

20. 12.  15:30 č.uč. 224 M- Petira 

20. 12. 16:00 Porotní sál M. Mašková 

20. 12. 16:30 Obřadní síň M. Vrbová, J. a O. Koláčných 

21. 12.  16:30 Porotní sál M. Stříbrná 

Kdo slaví v prosinci narozeniny?Kdo slaví v prosinci narozeniny?Kdo slaví v prosinci narozeniny?Kdo slaví v prosinci narozeniny?    

• 1. 12. 1. 12. 1. 12. 1. 12.     p. uč. F. Komárek (53)p. uč. F. Komárek (53)p. uč. F. Komárek (53)p. uč. F. Komárek (53)    

• 10. 12.10. 12.10. 12.10. 12.    p.uč. J. Hornová (65)p.uč. J. Hornová (65)p.uč. J. Hornová (65)p.uč. J. Hornová (65)    

• 15. 12.15. 12.15. 12.15. 12.    p. uč. J. Barchini Jůzová (29)p. uč. J. Barchini Jůzová (29)p. uč. J. Barchini Jůzová (29)p. uč. J. Barchini Jůzová (29)    

• 19. 12.19. 12.19. 12.19. 12.    p. uč. L. Kunstová (27)p. uč. L. Kunstová (27)p. uč. L. Kunstová (27)p. uč. L. Kunstová (27)    

• 20. 12.20. 12.20. 12.20. 12.    paní   V. Grohmanová (67)paní   V. Grohmanová (67)paní   V. Grohmanová (67)paní   V. Grohmanová (67)    

• 22. 12.22. 12.22. 12.22. 12.    p. uč. Z. Badová (33)p. uč. Z. Badová (33)p. uč. Z. Badová (33)p. uč. Z. Badová (33)    

• 27. 12.27. 12.27. 12.27. 12.    p. uč. Jitka Koláčná p. uč. Jitka Koláčná p. uč. Jitka Koláčná p. uč. Jitka Koláčná     

                                 Břízová (27)                                 Břízová (27)                                 Břízová (27)                                 Břízová (27)    

    

Přejeme všem oslavencům Přejeme všem oslavencům Přejeme všem oslavencům Přejeme všem oslavencům     

pevné zdraví a kupu štěstí!pevné zdraví a kupu štěstí!pevné zdraví a kupu štěstí!pevné zdraví a kupu štěstí!    

    

Adventní vystoupení, kde nás můžete vidět i slyšetAdventní vystoupení, kde nás můžete vidět i slyšetAdventní vystoupení, kde nás můžete vidět i slyšetAdventní vystoupení, kde nás můžete vidět i slyšet    
4. 12. 17:00 Kaple v Bukvici (žáci p. uč. Bičíkové a Kracík) 

6. 12. 16:30 knihovna v Jičíně (pěvecké oddělení) 

7. 12. 14:00 vystoupení pro Svaz invalidů 

9. 12. 17:00 sál Spořitelny v Sobotce - Adventní koncert 

10. 12. 19:00 Masarykovo divadlo , adventní vystoupení pro   

               Continetal Teves (Zámecké myšky s Věrou Čejkovou) 

11. 12. 14:00 Humprecht, Adventní koncert 

14. 12.  18:00 Porotní sál, Cena města Jičína 

15. 12. 16:30 Porotní sál (pěvecké oddělení) 

16. 12. 18:00 Porotní sál, Adventní vystoupení pro Sklopísek  

                                                                                            Střeleč 

20. 12. 16:30 Obřadní síň, Adventní vystoupení smyčcového  

                                                                                        oddělení 

    

Všem pohodový advent,Všem pohodový advent,Všem pohodový advent,Všem pohodový advent,    
vánoční čas strávený s těmi nej-vánoční čas strávený s těmi nej-vánoční čas strávený s těmi nej-vánoční čas strávený s těmi nej-

bližšími, chvíle plné radosti, mno-bližšími, chvíle plné radosti, mno-bližšími, chvíle plné radosti, mno-bližšími, chvíle plné radosti, mno-
ho splněných přání a v novém ho splněných přání a v novém ho splněných přání a v novém ho splněných přání a v novém 

roce 2012 jen vše dobréroce 2012 jen vše dobréroce 2012 jen vše dobréroce 2012 jen vše dobré    

přejí zaměstnanci ZUŠ Jičínpřejí zaměstnanci ZUŠ Jičínpřejí zaměstnanci ZUŠ Jičínpřejí zaměstnanci ZUŠ Jičín    


