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Simona Tlustá – 5. kategorie, 

Anna Veisová – 7. kategorie, 

Kateřina Tobiášová – 9. kategorie. 

Krásné 2. místo získali: 

Kateřina Kuhnová, Katka Hendrych-
ová, Jan Kastl, Darina Stránská, Va-
lentýna Šatrová a Barbora Veselková. 

Dále nám ulovily 1. místo s postupem 
v komorním zpěvu naše duo Simona 
Tlustá a Magdaléna Zubatá. Zvláštní 
cenu za nejlepší interpretaci lidové tvor-
by získala Barbora Veselková. A Aby 
toho nebylo málo, tak absolutní ví-
tězkou se stala Jitka Najmanová 
s největším počtem bodů, která do Jičína 
přivezla i vítězný pohár. 

Všem, kteří jste se této soutěže zúčastni-
li, moc blahopřejeme a postupujícím 
držíme pěsti v krajském kole, které se 
bude konat 28. března v Nové Pace!!! 

Ostatním přejeme hodně krásných písní, 
které si budete letos moci zazpívat na 
dalších pěveckýrch soutěžích a různých 
koncertech. Všem dnům ještě není ko-
nec!  

Všem zpěváků, ale i dechařům a taneční-
kům přejeme v soutěži hodně zdaru a 
úspěchů!!! 

Jéé, úplně bychom zapomněli na naší 
Netrafolku, která bude letos také soutě-
žit. Té samozřejmě držíme také palce, ať 
se jí písničky povedou zahrát a zazpívat, 
co nejlépe podle její představy!!  

Vaše paní učitelky 

Jaké soutěže se to letos zúčastníme? 

Milí zpěváci,     

jak už jistě všichni víte, toto pololetí jste se 
všichni zúčastnili školního kola pěvecké 
soutěže, které proběhlo 1. února 2012 
v Porotním sále. Všichni zpěváci měli mož-
nost zazpívat jednu písničku, kterou mají 
nejraději. Ti nejlepší postoupili do 2. škol-
ního kola, které se opět konalo v Porotním 
sále. V tomto kole už měli všichni však 
náročnější podmínky! Každý účastník mu-
sel zazpívat celý soutěžní repertoár, který si 
pilně se svou paní učitelkou vybral a nacvi-
čil od začátku školního roku. Vybraní zpě-
váci, kterým se to nejvíce povedlo, jeli si za 
odměnu zazpívat do okresního kola 22. 
února 2012 do Hořic. Zde se „utkali“ 
s ostatními zpěváky z jiných Základních 
uměleckých škol z našeho okresu. Ti nej-
lepší postoupili do kraje a potom třeba 
postoupí i do ústředního kola…a tak dále, 
a tak dále….prostě tato soutěž je tak tro-
chu nekonečný příběh!!! ☺ 

Ale co je to vlastně za soutěž?  

Tuto soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství 
a tělovýchovy každý rok pro určité umělec-
ké obory. Letos, tak jako každé tři roky, 
padla karta na nás zpěváky, dechové oddě-
lení a tanečníky. Pro každý obor jsou v této 
soutěži stanoveny přesné podmínky, které 
se týkají výběru repertoáru, časového limi-
tu atd. 

A k čemu nám taková soutěž může být? 

Bude se vám to zdát divné, ale do této 
soutěže si jdeme všichni zazpívat hlavně 
proto, abychom se seznámili s ostatními 
zpěváky a tak trochu omrkli, jak se zpívá či 
hraje v jiných školách či krajích. Třeba si 
tam najdete i nějaké nové kamarády nebo 
zaslechnete neznámou písničku, která se 
vám bude tak líbit, že si ji bude chtít taky 
zazpívat.  

Jako každá soutěž má svého vítěze a pora-
žené. Jinak by to ani nebyla soutěž! Avšak 
v této soutěži bude vítěz hlavně ten, který 
podá nejlepší OSOBNÍ výkon a bude mít 
ze zpívání radost! No, a samozřejmě, po-
kud se někomu podaří postoupit do další-

ho kola, tak to bude obrovský úspěch pro 
nás všechny! 

A teď trochu rady na závěr! Především si 
zazpívejte každou písničku v této soutěži 
tak, abyste z ní měli ten nejlepší pocit. 
Nezapomeňte hezky otvírat pusu, správ-
ně dýchat a hlavně se občas usmát na 
porotu! ☺ Je jasné, že každý budete mít 
trému. Toho se nelekejte, to je normální. 
Bát se však nemusíte, protože písničky už 
všichni určitě dobře umíte a největší tré-
mu budeme mít za vás my, učitelé!!! 

Už od podzimu jsme se společnými sila-
mi na tuto soutěž připravovali, vybírali 
repertoár, cvičili, korepetovali a vylepšo-
vali písničky. Musím říct, že musím 
smeknout před všemi, kteří se zúčastnili 
alespoň školního kola soutěže. Všichni 
jste zazpívali velmi dobře a udělali jste 
nám radost. 

Ve středu 22. února jsme vyjeli na okres-

ní kolo soutěže do Hořic a je neuvěřitel-
né, jak jste cizí prostředí všichni zvládli 
na jedničku a krásně si zazpívali. No, a 
jak to dopadlo? 

1. místo s postupem do krajského kola 
v Nové Pace získali: 

Jitka Najmanová, Tereza Gabriela 
Nosková, Nikol Soeldnerová – 0. kate-
gorie, 

Patrik Erlebach, Kateřina Kozlová – 1. 
kategorie, 

Barbora Benešová, Apolena Herbry-
chová, Martin Tomášek, Anna Zed-
níčková, Bára Zítková – 2. kategorie, 

Magdaléna Zubatá – 3. kategorie, 

Hlásání o zpívání... 



STRÁNKA 2 ZUŠKOVINKY 

V neděli 19. února ožil jičínský zá-
mek masopustním rejem. Kdo se 
nenechal odradit deštivým dopoled-
nem a na zámek se vydal, nelitoval. 
Bohatý program masopustu zaplnil 
všechna tři nádvoří – po příjezdu 
průvodu z valdštejnské lodžie a slav-
nostním zahájení se nad děním na 
zámeckých nádvořích ujal vlády sám 
Masopust. Na arkádovém nádvoří se 
přítomným snášely do klína jitrnice 
na stříbrných vlascích za zvuku fan-
fáry – masopustní písně, která 
v každou celou hodinu zněla arkáda-
mi. Pestrý program tvořila kromě 
průběžných dílen na výrobu hudeb-
ních nástrojů či speciálního občer-
stvovacího automatu i vystoupení 

souborů historické klasické i tradiční 
lidové muziky. Jičínskou ZUŠ zastu-
povaly soubory Zámecké myšky paní 
učitelky Věry Čejkové, flétnový an-
sámbl paní učitelky Jany Kracík a 
soubor Kanafaska. Kromě pravidel-
ných vystoupení s fanfárou v každou 
hodinu, přilákala samostatná vystou-
pení těchto souborů řadu spokoje-
ných posluchačů. Zvláštní příležitost 
vyzkoušet si své nadání ve hře na 
speciální bicí nástroje skýtal 
„Orchestrus masopustus castrolus“ – 
dílna hry na všeliké náčiní v domě 
užitečné, kterou vedla paní učitelka 
Koláčná.  Pro kolemjdoucí pestroba-
revný program, pro účinkující zajíma-
vá zkušenost a pěkné muzicírování – 

i když se studenými prsty. 

Velké poděkování patří všem soubo-
rům i jednotlivcům za vystoupení, 
poděkování rodičům i přátelům za 
podporu a nadšení a přejeme mnoho 
spokojených dní!      

Ondřej Koláčný 

Odkazy na fotky a video z Masopus-
tu:  
http://mojejicinsko.cz/index.php/
the-community/category/311-
masopustni-rej-v-jicine 
 
http://www.youtube.com/watch?
v=OMclzIuM5ww 
 

Ohlédnutí za masopustem... 

 

v prostorách chodby ZUŠ. Tato vý-
stava bude zahájena vernisáží dne 
16. 3. od 16:00 ve třídě výtvarného 
oboru, kde na Vás také čeká překva-
pení. 

Ještě jedno malé ohlédnutí 
z předchozí výstavy A. Borna. Jak 
všichni víme, Adolf Born je obrov-
skou a zcela nepřehlédnutelnou per-
sónou českého výtvarného světa. 
Snad každé dítě vidělo jeho nádherné 
ilustrace, ať již ve formě pohyblivých 
animovaných postaviček Macha a 
Šebestové nebo v nesčetných ilustra-

cích mnoha dětských knih. Proto 
nám bylo obrovskou ctí se s panem 
Bornem setkat na vernisáži v Jičínské 
galerii. Považuji za velmi důležité a 
záslužné přivést takovouto osobnost 
do našeho regionu. Pro místní děti 
byla obrovská zkušenost prohlédnout 
si zblízka jeho tvorbu a na chvíli za-
pomenout na počítačem animované 
postavičky soudobých populárních 
filmů. Tato výstava opět přivedla děti 
o něco blíže k tužce a štětci. Děkuje-
me! 

Mgr. Zuzana Holmanová 

Talentové zkoušky jsou opět úspěšně 
za námi. Gratulujeme A. Skalníkové, 
K.Mochanové a  K.Šťastné 
k úspěšnému přijetí na umělecké 
školy! 

Ti, co se nestresovali u přijímacího 
řízení, si s výtvarným oborem 
v místní galerii mohli v klidu vychut-
návat vynikající výstavu Petra Hebe-
ra. Žákovské interpretace této origi-
nální objektové tvorby jsou vskutku 
velmi zajímavé. To, jak vnímají dět-
ské oči tvorbu P. Hebera, si budete 
moci přečíst a prohlédnout na veliké 
pololetní výstavě žákovských prací 

Zprávy z výtvarky 



STRÁNKA 3 SVAZEK 1, VYDÁNÍ 1 

     Na školní kolo soutěže  ve hře na 
dechové nástroje se od září připravo-
vali všichni žáci-dechaři. Měli mož-
nost předvést postupně svůj reper-
toár  na veřejnosti na vánočním kon-
certě dechového oddělení a na 
„pracovním dvoufázovém“  koncer-
tě, který se konal 17. ledna. Dvoufá-
zový koncert byl proto, že zájemců o 
hru bylo asi 40. Na prvním koncertě 
hráli zobcoví a příční flétnisté a na 
druhém trumpeťáci, klarinetisti, lesní 
rohaři, pozounista,  saxofonisté  a 
jako hosté vystoupil bicí soubor.  

     Rozdělení koncertu také výrazně 
ulehčilo práci korepetitorům (Pavel 
Krčmárik doprovází na klavír všech-
ny žáky Jany Kracík, Jaroslava Ko-
márková žáky Ivany Hučíkové a 
Františka Komárka, Michal Petira 
žáky Tomáše Klazara a Ondřeje Ma-
tějky), takže po odehrání prvního 
koncertu mohli klavíristé pokračovat 
ve výuce svých žáků, kterou pochopi-
telně zkoušky s jednotlivými žáky a 
pořádání koncertu, narušují. 

   Na pololetní přehrávky si každý 
dechař vybral jeden přednes – zpravi-
dla ten, který ještě veřejně nehrál.  

     31. ledna proběhlo v Porotním 
sále školní kolo ve hře na dechové 
nástroje. Průběh byl poznamenán 
pádem koalice. Protože paní ředitelka 
je zároveň radní v Jičíně, museli jsme 
změnit v průběhu soutěže program, 
aby mohla po soutěžním programu 
svých žáků a programech žáků, které 
doprovází na klavír, odejít na radnici. 
To byl důvod, proč trumpetisté začali 
soutěžit s hodinovým zdržením 
oproti rozpisu . Tímto se všem sou-
těžícím i rodičům, kteří doprovázeli 
svoje děti i pedagogům omlouváme. 
90% žáků bylo připraveno na soutěž 
výborně a velmi dobře, pedagogové  
při výběru skladeb dodrželi repertoár 
a předepsanou minutáž. 

Do okresního kola postoupili: 

ZOBCOVÁ FLÉTNA  
0.KATEGORIE -Vlasta Pospíšilová, 

Anežka Chmelařová, 

1.KATEGORIE - Reneé Štampo-
chová 

2.KATEGORIE - Aneta Čecho-

v á , J i t k a  N a j m a n o v á ,  
3.KATEGORIE- Jana Jarolímková, 
Jan Rýdl,Veronika Pokorná,Karolína 
Mydlářová,Tereza Špicarová 

4.KATEGORIE - Jakub Krabec, 
Aneta Kučerová, Leona Laurinová, 
Pavlína Čechová , 

5.KATEGORIE - Klára Kovandová, 
Darina Stránská 

 PŘÍČNÁ FLÉTNA  
0.KATEGORIE - Natálie Prokopo-
vá  

1.KATEGORIE - Sabina Hollman-
nová, Róza Vejražková  

2.KATEGORIE -  Michaela Špínová  

3.KATEGORIE - Karolína Bucková 

TRUBKA  

1.KATEGORIE - Vojtěch Dubský, 
Jan Holeček, Jan Odvárko, Šimon 
Thorovský 

2.KATEGORIE - Štěpán Babák  

4.KATEGORIE - Daniel Jirsa 

POZOUN 

 8.KATEGORIE - Vojtěch Stříbrný  

LESNÍ ROH 

1.KATEGORIE - Petra Štučková, 
Dominik Klapka  

3.KATEGORIE  - Alena Hučíková  

6.KATEGORIE  - Michaela Knapo-
vá 

KLARINET  

3.KATEGORIE  - Darina Stránská  

4.KATEGORIE  - Jan Havlík  

SAXOFON 

5.KATEGORIE - Lukáš Mikšík  

 8.KATEGORIE - Eliška Másnicová 

Okresní kolo se konalo 21. února 
2012 v Porotním sále a probíhalo na 
dvě poroty. V té první, která hodno-
tila výkony žáků ve hře na zobcovou 
flétnu zasedli i naši pedagogové Jana 
Kracík a MgA. Ondřej Matějka. V té 
druhé byla předsedkyní naše bývalá 
kolegyně, která dnes učí v ZUŠ Dvůr 
Králové nad Labem paní Vladimíra 
Matušková vedle ní z našich pedago-

gů Mgr. Ivana Hučíková a Tomáš 
Klazar. 

A jak jste dopadli? Výborně!!! 

Do krajského kola postoupili tito 
žáci: 

Zobcová flétna: 

Anežka Chmelařová,  Pospíšilová 
Vlasta, Najmanová Jitka, Rýdl Jan, 
Mydlářová Karolína, Čechová Pavlí-
na, Laurinová Leona, Stránská Dari-
na 

Příčná flétna: 

Prokopová Natálie, Vejražková Ro-
zára, Hollmanová Sabina, Špínová 
Michaela, Bucková Karolína, Rutrlo-
vá Magdalena,  

Klarinet 

Stránská Darina, Havlík Jan  

Saxofon 

Mikšík Lukáš  

Lesní roh 

Klapka Dominik, Štučková Petra, 
Hučíková Alena, Knapová Michaela 

Trubka 

Thorovský Šimon, Holeček Jan, 
Dubský Vojtěch, Odvárko Jan, Ba-
bák Štěpán 

Pozoun 

Stříbrný Vojtěch 

     Přijďte nás podpořit do krajského 
kola, které se koná v naší ZUŠce a 
bude probíhat následovně: 

20. 3. od 9:00 v Porotním sále do 
18:00 se bude soutěžit ve hře na les-
ní roh, tenor, baryton, pozoun a 
tubu (je přihlášeno z celého kraje 
celkem 56 soutěžících) a v Obřadní 
síni jičínského zámku soutěží hráči 
na trubku (přihlášeno 54 soutěžích). 

21. 3.od 8:30 v Porotním sále se sou-
těží ve hře na klarinet, saxofon a 
fagot (55 soutěžících), v Obřadní 
síni ve hře na příčnou flétnu a ho-
boj (55 soutěžích) a od 9:00 hodin se 
bude soutěžit v Přednáškové míst-
nosti ve hře na zobcovou flétnu. 

DRŽTE NÁM PALCE!  
I.Hučíková 

Dechová soutěž... 



20. 3. - od 9:00 - krajské kolo soutěže MŠMT ve hře 
na dechové nástroje žesťové a souborů lidových ná-
strojů (Porotní sál, Obřadní síň) 

21. 3. - od 8:30 - krajské kolo soutěže MŠMT ve hře 
na dechové nástroje dřevěné (Porotní sál, Obřadní síň, 
Přednášková místnost) 

27. 3. - 16:30 - Porotní sál - kytarový koncert 

30. 3. - krajské kolo tanečního oboru v Hronově  

3. 4. - 16:30 - Porotní sál - „Rodinný koncert“ 

5. - 9. 4. - Velikonoční prázdniny 

KDO SLAVIL v ÚNORU NAROZENINY? 

11. 2. - p. uč. Zuzana Pelcová (25) 

18. 2. - p. uč. v.v. Eleonóra Hudecová (70) 

KDO SE NARODIL V BŘEZNU? 

2. 3. - p. uč. Jana Kracík (24) 

17.3. - p. uč. Katarína Kalvodová (44) 

21. 3. - p. uč. v.v. Břetislava Matějková (68) 

Co nás čeká? 


