
Paní Čejková, co pro Vás 
znamená toto ocenění? 
„Velmi mě potěšilo a nikdy 
by mě ani nenapadlo, že by 
na mě bylo takto vzpomenu-
to. Asi jsem měla v životě 
strašně velké štěstí, protože 
jsem si vybrala práci, která 
mě skutečně ze srdce baví. A 
také můj táta by byl rád. Byl 
to kantor tělem i duší.“ 
Je to o to silnější, že se jed-
ná opravdu o ocenění Vaší 
celoživotní pedagogické 
činnosti? 
„Ano to určitě. Do školy učit 
chodím strašně ráda, dokon-
ce snad radši, než jako malá 
holčička. Mám velkou ra-
dost, když to dětem jde, zlep-
šují se. Ve škole máme také 
skvělou partu učitelů, jeden 
druhého podržíme a moc si 
přeju, aby nám to dlouho 
vydrželo.“ 
Neustále sršíte entuzias-
mem, co je podle Vás po-
třeba k tomu, aby byl člo-
věk v tom, co dělá, také 
úspěšný? 
„Určitě to je o lásce k práci, 
v mém případě také o lásce 
k dětem. Opravdu si vážím 
toho, že jdu ve šlépějích Ja-
na Ámose Komenského. Byl 
to moudrý člověk ve své do-
bě, ale učit se od něj může-
me i dnes. Mám také jedno 
malé tajemství – vždy, když 
jsme šly s kolegyní z oslavy 
Dne učitelů, zamířily jsme si 
to k soše J. A. Komenského, 
pohladily ji a v duchu mu 
děkovaly, že učíme. Asi to 
pomohlo. No a teď, když 
nebudu mít čas tam zajít, tak 
si ho můžu pohladit i doma, 
je totiž na té Medaili vyobra-
zen… 
Děkuji za rozhovor.“ 

Srdečně blahopřejeme!!!! 

Bc. Jaroslava Komárková 

ředitelka školy 

     26. ledna 2012 jsem poda-
la na Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy do 
Karmelitské ulice v Praze no-
minaci na Medaili MŠMT pro 
pani učitelku Věru Čejkovou za 
vynikající pedagogickou čin-
nost, zavádění inovativních 
forem výuky a tvorbu ojedině-
lých učebních plánů.  Bylo to 
poprvé, kdy jsem někoho na 
nejvyšší resortní ocenění navr-
hovala a věřte, že jsem o nomi-
naci nemusela ani dlouho pře-
mýšlet.  

     Nejprve jsem to nechtěla ani 
samotné paní učitelce Čejkové 
říct, ale pak, z obavy, že to 
třeba nevyjde, jsem ji s nomina-
cí před všemi ostatními kolegy 
seznámila. Její rozpaky byly 
veliké a potěšila ji už jen sa-
motná nominace. 

     Dlouho se nikdo neozýval a 
už jsem v ocenění nedoufala ani 
já, ani paní učitelka. Pak přišel 
v pátek 23. březen a telefonát z 
MŠMT, zda se paní učitelka 
dostaví ve středu k převzetí 
medaile.  Radost všech kolegů 
byla ohromná! Jen paní Čejko-
vá nechtěla stále věřit, že se tak 
stalo. 

     Myslím si, že jí vše teprve 
došlo cestou z Prahy, kdy v 
rukou držela jak písemné sděle-
ní podepsané ministrem školství  
panem Josefem Dobešem, tak i 
cennou medaili. 

    Do Prahy jsem jela s ní a 
byla to pro mne veliká čest. 
Medaile předával pan ministr a 
vrchní ředitel sekce financování 
a správní pan Petr Špirhanzl ve 
Velkém zrcadlovém sále. Jako 
první z 35 oceněných pedagogů 
si šla pro Medaili MŠMT 2. 
stupně za vynikající pedagogic-
kou činnost právě paní učitelka 
Čejková.  Následovalo malé 
pohoštění ve vedlejším Malém 
zrcadlovém sále a pak cesta 
domů plná dojmů a pro paní 

učitelku Věru Čejkovou jistě 
zážitek na celý život! 

     Zde uvádím plné znění její 
nominace, jak jsem jej předala 
na ministerstvo: 

     „Paní učitelka Čejková je 
dlouhodobou vynikající pe-
dagožkou ve svém oboru - 
výuky hry na klavír a hudeb-
ní nauky. Ve své pedagogic-
ké činnosti byla velmi aktiv-
ní a činorodá. Vždy hledala 
nové formy a metody výuky 
a přizpůsobovala jim i své 
didaktické pomůcky, které 
sama nejen vymýšlela, ale i 
realizovala a jejich  pro-
střednictvím dokázala dětem 
výuku nejen zpříjemnit, udě-
lat zajímavou, ale i zkvalit-
nit. Pro svou profesionalitu 
dokáže vynikajícím způso-
bem pracovat i s dětmi se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami (s dětmi slepými i 
s autismem). V kolektivu je 
svým entusiasmem, zájmem 
o nové věci, pracovitostí, 
navíc se smyslem pro zod-
povědnost a velkou mírou 
empatie příkladem a vzorem 
nejen pro své kolegy, ale 
především děti – žáky. To 
prokázala ve velké míře i 
v práci na pilotním RVP 
ZUV a později i ŠVP ZUV. 
     Pro své kvality pracovala 
i jako metodička při Pedago-
gickém centru Královéhra-
deckého kraje (později NI-
DV) a byla vyhledávanou 
lektorkou na poli metodic-
kých a didaktických činnos-
tí.  
     Často přispívala do od-
borných časopisů (např. Hu-
dební výchova). V letošním 
roce dovrší 60 let věku.“ 
 
     Zde je přepis rozhovoru s 
paní Magdalenou Doležalo-
vou, tiskovou mluvčí Měst-
ského úřadu v Jičíně: 
Rozhovor: 

Ocenění paní učitelky  Věry ČEJKOVÉ 

ZUŠkovinky, duben 2012 

Základní umělecká škola J. B. Foerstera Jičín    www.zusjicin.cz 

Foto z předávání na MŠMT 



     Naše ZUŠ Jičín pořádala krajské kolo 
umělecké soutěže již mnohokrát. Letité 
zkušenosti se zúročily v perfektní organizaci 
a programu obou soutěžních dnů. Ce-
lé úterý 20.března soutěžilo 52 trumpetistů 
a 54 hráčů na lesni roh, tenor, baryton, po-
zoun,tubu a soubor lidových nástrojů. 
Ve středu 21.března  zasedly dokonce tři 
odborné poroty – pro zobcové flétny, příčné 
flétny a hoboj, a pro další dřeva- klarinet, 
saxofon, fagot. 
     Porotci byli  pedagogové a ředitelé  ZUŠ 
z různých okresů z celého Královehradecké-
ho kraje. Hodnotí se kvalita tónu (u decho-
vých nástrojů velmi důležitá věc!), technika 
hry, obtížnost předvedených sklade, souhra 
s doprovodem a zda odpovídá styl hry obdo-
bí vzniku a žánru skladby.  
     Některé věci zásadně ovlivňuje učitel 
během výuky už při nastudování skladby – 
kvalita tónu, zvládnutí správného rytmu a 
techniky, vedení fráze, nádechy, základní 
dynamika. Ovšem hlavní práci pak už musí 
odvést žák sám – předvést naučenou 
skladbu  před porotou a konkurencí. Odbor-
ná porota důvod neúspěchu pozná - někdy 
zasáhne tréma, jindy se projeví nedostateč-
ně svědomitá příprava, chyba v přístupu 
pedogoga ad. 
     Zpravidla se porota sejde v názoru na 
udělení míst a pořadí. Ovšem někdy se po-
rotci dohadují, někdy vysloveně hádají. Po-
rotce sice nehodnotí žáky své školy, ale tím, 

že sníží bodování  u jiných, může 
svoje žáky zvýhodnit.  Nestává se 
to často, ale setkat se s tímto 
přístupem můžeme a setkáváme. 
     U pětičlenné poroty se body 
sečtou a spočítá průměr. 1.místo  
21-25 bodů, 2.místo 19-20 bodů, 
3.místo 17-18 bodů. Na jednom 
místě se může umístit i více sou-
těžících např. tři první místa, dvě 
druhá, žádné třetí.  
Pro většinu žáků soutěž prakticky 
soutěž končí krajským kolem. 
Postupů do celostátního kola je 
vždy málo a jsou výmečné  a po-
važováné za mimořádný úspěch. 
     Pořádání soutěží žáků základ-
ních uměleckých škol má svoji 
hodnotu a důvod, ačkoliv vždy 
existovaly hlasy proti. Krajské 
soutěže jsou v podstatě jedinou 
platformou, kde žáci i kantoři 
mohou porovnat svoje výkony a 
to je silně motivační i zajímavé.  
     Přesto naše škola nepovažuje Přesto naše škola nepovažuje Přesto naše škola nepovažuje Přesto naše škola nepovažuje 
úspěch vúspěch vúspěch vúspěch v    soutěži za jediné a hlav-soutěži za jediné a hlav-soutěži za jediné a hlav-soutěži za jediné a hlav-
ní měřítko úspěšnosti pedagogic-ní měřítko úspěšnosti pedagogic-ní měřítko úspěšnosti pedagogic-ní měřítko úspěšnosti pedagogic-
ké práce kantora a výsledků žá-ké práce kantora a výsledků žá-ké práce kantora a výsledků žá-ké práce kantora a výsledků žá-
ka. Neboť nemusí být a není kaž-ka. Neboť nemusí být a není kaž-ka. Neboť nemusí být a není kaž-ka. Neboť nemusí být a není kaž-
dý člověk soutěžní typ a každý dý člověk soutěžní typ a každý dý člověk soutěžní typ a každý dý člověk soutěžní typ a každý 
máme svoje představy a limity máme svoje představy a limity máme svoje představy a limity máme svoje představy a limity 
úspěchu někde jinde.úspěchu někde jinde.úspěchu někde jinde.úspěchu někde jinde.    
 VVVV    krajském kole soutěže ve hře krajském kole soutěže ve hře krajském kole soutěže ve hře krajském kole soutěže ve hře 

na dechové nástroje  se  naši žáci umís-na dechové nástroje  se  naši žáci umís-na dechové nástroje  se  naši žáci umís-na dechové nástroje  se  naši žáci umís-
tili takto:tili takto:tili takto:tili takto:    
LESNÍ ROHLESNÍ ROHLESNÍ ROHLESNÍ ROH    
1.kategorie - Klapka Dominik 2.místo, 

 -  Štučková Petra 3.místo 
3.kategorie - Hučíková Alena1.místo 
6.kategorie- Knapová Michaela 1.místo    
POZOUN POZOUN POZOUN POZOUN     
8.kategorie - Stříbrný Vojtěch 3.místo 
SOUBOR LIDOVÝCH NÁSTROJŮSOUBOR LIDOVÝCH NÁSTROJŮSOUBOR LIDOVÝCH NÁSTROJŮSOUBOR LIDOVÝCH NÁSTROJŮ    
Netrafolka Netrafolka Netrafolka Netrafolka 1. místo s postupem do 1. místo s postupem do 1. místo s postupem do 1. místo s postupem do     
                                         národního kola                                         národního kola                                         národního kola                                         národního kola    
TRUBKATRUBKATRUBKATRUBKA    
1.kategorie - Dubský Vojtěch 2. míst 
                      Holeček Jan 3. místo 
                      Odvárko Jan 3. místo 
2.kategorie - Babák Štěpán2. místo 
PŘÍČNÁ FLÉTNAPŘÍČNÁ FLÉTNAPŘÍČNÁ FLÉTNAPŘÍČNÁ FLÉTNA    
0.kateg.  - Prokopová Natálie1. místo 
1.kateg. - Hollmanová Sabina 2. místo 
                 Vejražková Rozárka 2. místo 
2.kategorie - Špínová Michaela 3.místo  
5. kateg. - Rutrlová Magdalena 3.místo 
KLARINETKLARINETKLARINETKLARINET    
3.kategorie - Stránská Darina 1. místo 
ZOBCOVÁ FLÉTNAZOBCOVÁ FLÉTNAZOBCOVÁ FLÉTNAZOBCOVÁ FLÉTNA    
0.Kateg. - Chmelařová Anežka 1.místo  
               - Pospíšilová Vlasta 1. místo 
2. kategorie ---- Najmanová Jitka  Najmanová Jitka  Najmanová Jitka  Najmanová Jitka 1. místo 1. místo 1. místo 1. místo 
ssss    postupem do národního kolapostupem do národního kolapostupem do národního kolapostupem do národního kola    
3.kateg. - Mydlářová Karolína 1.místo 
                 Rýdl Jan 2. místo  
4.kategorie - Čechová Pavlína  2. místo 
5. kategorie - Stránská Darina 1.místo Stránská Darina 1.místo Stránská Darina 1.místo Stránská Darina 1.místo 
ssss    postupem do národního kolapostupem do národního kolapostupem do národního kolapostupem do národního kola    

Mgr. Ivana HučíkováMgr. Ivana HučíkováMgr. Ivana HučíkováMgr. Ivana Hučíková    

Zprávy z dechového oddělení 

Hlásání o zpívání!!!  
Zítková Barbora - 2.místo 

Tomášek Martin,Zedníčková Anna - 1.místo 
3.kategorie 3.kategorie 3.kategorie 3.kategorie  

 Zubatá Magdalena - čestné uznání 
5.kategorie 5.kategorie 5.kategorie 5.kategorie  

Tlustá Simona -  2.místo 
7.kategorie 7.kategorie 7.kategorie 7.kategorie  

Veisová Anna - čestné uznání 
9.kategorie 9.kategorie 9.kategorie 9.kategorie  

Tobiášová Kateřina - čestné uznání 
1.kategorie v komorním zpěvu1.kategorie v komorním zpěvu1.kategorie v komorním zpěvu1.kategorie v komorním zpěvu: 

duo Tlustá Simona a Zubatá Magdalena - 
1.místo a cena poroty za interpretaci 

 
     Máme velikou radost!!! Všem soutěžícím 
gratulujeme k úspěchu!!! Velký dík za pod-
poru bezesporu také patří korepetitorům, 
paní učitelce  Markétě Maškové a panu 
učiteli Pavlu Krčmárikovi. 

 
     V tomto školním roce se soutěže lido-
vých muzik účastnila i Netrafolka. Netrafolka. Netrafolka. Netrafolka. Na kraj-
ském kole u nás v Jičíně získala 1. místo s 1. místo s 1. místo s 1. místo s 

postupem do celostátní soutěžepostupem do celostátní soutěžepostupem do celostátní soutěžepostupem do celostátní soutěže, kte-
rá se koná v květnu v Mikulově. I Ne-
trafolce moc gratulujeme!!! 

 
     Co nás čeká v nejbližší době? 
Pěvecké oddělení i Netrafolka se 
představí na Aprílovém koncertuAprílovém koncertuAprílovém koncertuAprílovém koncertu,který 
se koná 3. dubna 2012 3. dubna 2012 3. dubna 2012 3. dubna 2012 v Porotním 
sále a začíná jako vždy v 16:3016:3016:3016:30. Sr-
dečně vás všechny zveme!!! 

     Ti žáci, kteří si nezazpívali v 
"zuškové" soutěži pojedou 11. dubna 
2012 na Novopackého slavíč-
ka.Zlomte vaz!!! 

 
12. dubna 2012 12. dubna 2012 12. dubna 2012 12. dubna 2012 se představí naši 
absolventi na absolventské přehráv-
ce. 

     I my, zpěváci, se budeme účastnit 
společného projektu naší školy, jehož 
název je Rytmus.Rytmus.Rytmus.Rytmus.    

     Myslím, že do konce školního roku 
se určitě nudit nebudeme!!! Tak ať 
nám vydrží hlasivky!!! 

 
                          Vaše paní učitelkyVaše paní učitelkyVaše paní učitelkyVaše paní učitelky. 

     Ve středu 28. 3. 2012 jsme se účastnili 
krajské soutěže v sólovém a komorním zpěvu, 
kterou pro základní umělecké školy vyhlašuje 
MŠMT České republiky. Koná se vždy po třech 
letech.   Tentokrát krajské kolo probíhalo na 
ZUŠ v Nové Pace. 

     Už to, že nám postoupilo do krajského kola 
14 sólistů 14 sólistů 14 sólistů 14 sólistů a jedno duojedno duojedno duojedno duo, byl veliký úspěch.  

     Do Nové Paky jsme si jeli zazpívat a dětem 
jsme říkaly, že když získají nějakou cenu, tak to 
bude pro nás pro všechny bonus!!! 

Posuďte sami, jak to dopadlo:Posuďte sami, jak to dopadlo:Posuďte sami, jak to dopadlo:Posuďte sami, jak to dopadlo:    

O. kategorie O. kategorie O. kategorie O. kategorie     

Najmanová Jitka - 2. místo 

Soeldnerová Nikol - 2.místo 
Tereza Gabriela Nosková - 3.místo 
1.kategorie 1.kategorie 1.kategorie 1.kategorie  

 Kozlová Kateřina - 1.místo 

Erlebach Patrik - 2.místo 
2.kategorie 2.kategorie 2.kategorie 2.kategorie     

 Benešová Barbora - 2. místo 

Herbrychová Apolena - 2. místo 



     Dne 16. 3. se v učebně vý-
tvarného oboru konala vernisáž 
výstavy, na které najdeme prá-
ce ze všech ročníků výtvarného 
oboru ZUŠ.  
     Velmi mě potěšila hojná 
účast dětí a rodičů, kteří se 
přišli podívat na téměř půlroční 
práci svých ratolestí. Věřím a 
podle ohlasů si troufám říci, že 

mladí výtvarníci došli upřímného 
uznání.  
     Úspěch měly také krátké ani-
mace třetího a sedmého ročníku, 
které se po zahájení vernisáže 
promítaly jako doprovodný pro-
gram k výstavě.  
     Děkuji všem zúčastněným a 
pevně věřím, že se opět brzy sejde-
me na další výstavě.  

Mgr. Zuzana HolmanováMgr. Zuzana HolmanováMgr. Zuzana HolmanováMgr. Zuzana Holmanová    

dechového oddělení“. 
    Blahopřejeme dětem za výbor-
nou reprezentaci školy a srdečně a 
s úctou jejich 
 paní učitelce Janě Kracík za vše, 
co jim předává po stránce umělec-
ké a lidské! 
 Díky všem, kteří se na soutěži 
podíleli, dětem, učitelům, korepeti-
torům a vedení  školy. 
    Je krásné být při takových udá-
lostech a mít pak  zážitek, který je 
na celý  život.  

S poděkováním za rodiče,  
Monika ChmelařováMonika ChmelařováMonika ChmelařováMonika Chmelařová 

     21. března se konalo krajské kolo sou-
těže MŠMT ve hře na zobcovou  flétnu. Do 
ZUŠ v Jičíně se sjely děti z celého Králové-
hradeckého kraje, aby poměřily své  do-
vednosti v tomto oboru, je konkurence 
nemalá.  
     Soutěž trvala celé dva dny a velký dík 
patří paní ředitelce Jaroslevě Komárkové 
a jejím spolupracovníkům, kteří celou sou-
těž  perfektně zorganizovali!! 
     Hlavním bodem byla  soutěž samotná, 
kterou vždy provází trocha napětí, trémy, 
ale i radostného očekávání. Za naši školu 
se účastnili: Anežka Chmelařová, Vlasta 
Pospíšilová, Jitka 
 Najmanová, Pavlína Čechová, Jan Rýdl, 
Karolína Mydlářová a Darina Stránská. 
 A jak to všechno dopadlo? 
 Všechny děti hrály výborně, s odvahou, 
muzikálně, tak, jak se nejlépe naučily a  
jejich výkony byly po zásluze odměněny! 
Výsledky jsou zmíněny v článku „Zprávy z 

Malé ohlédnutí za vernisáží výtvarného Malé ohlédnutí za vernisáží výtvarného Malé ohlédnutí za vernisáží výtvarného Malé ohlédnutí za vernisáží výtvarného 

Pochvala a Pochvala a Pochvala a Pochvala a 

poděkování  poděkování  poděkování  poděkování      

 Pobočka v Sobotce v březnu Pobočka v Sobotce v březnu Pobočka v Sobotce v březnu Pobočka v Sobotce v březnu     

nich ,,Nejlepší střelec“ je na 
motivy korejské lidové pohádky 
a vhodný hudební doprovod k 
němu jsme hledali trochu obtíž-
ně. Nakonec jsme se rozhodli 
pro kytaru (Daniela NáhlovskáDaniela NáhlovskáDaniela NáhlovskáDaniela Náhlovská), 
klavír (Žofie BuchalováŽofie BuchalováŽofie BuchalováŽofie Buchalová) a zpěv. 
Písnička ,,Ňáry ňáry, keňáry“ už 
u nás téměř zlidověla.  
     Druhé představení je na mo-
tivy povídky o čarodejnicích od 
R. Dahla. V této hře se stal sou-
částí představení náš větší sbor-

NotaNotaNotaNota. Společně s herci zazpívala šest 
písniček, z nichž většinu děti také složi-
ly. Spolehlivě celé představení doprovo-
dila Žofie Buchalová.  
     V pátek 16. března jsme se zúčastnili 
v jičínském K klubu přehlídky dětských 
divadel Dětské scény. Do krajského kola 

postoupil „Nejlepší střelec“. U Čaro-
dějnic nás těší, že porota kladně 
hodnotila naše písničky a to, že 
nepoznala, že Nota a herci k sobě 
patří, jen během tohoto představe-
ní.  
     Myslím, že mohu za naprostou 
většinu z nás, kteří tento projekt 
připravili, napsat: moc nás to bavi-moc nás to bavi-moc nás to bavi-moc nás to bavi-
lo, naučili jsme se spolupracovat, lo, naučili jsme se spolupracovat, lo, naučili jsme se spolupracovat, lo, naučili jsme se spolupracovat, 
respektovat a doufáme, že je to na respektovat a doufáme, že je to na respektovat a doufáme, že je to na respektovat a doufáme, že je to na 
výsledku vidět. výsledku vidět. výsledku vidět. výsledku vidět.     
     Několik písniček z představení 
Nota zazpívala na Jarním koncertě 
26.3.  
       Krajské kolo v Hradci Králové 
se uskuteční 13. 4. a všechna tři 
letošní divadla Recitačního studia 
Šrámkova domu se představí 27.4. 27.4. 27.4. 27.4. 
v 18.00 hod. v Městském divadle v v 18.00 hod. v Městském divadle v v 18.00 hod. v Městském divadle v v 18.00 hod. v Městském divadle v 
Sobotce. Sobotce. Sobotce. Sobotce.     

Petra MatouškováPetra MatouškováPetra MatouškováPetra Matoušková    

     Během měsíce března vyvrcholila 
spolupráce naší pobočky s Recitačním 
studiem Šrámkova domu v Sobotce.     
     Studio pod vedením MgA. Lady Bla-
žejové připravilo dvě ,,divadla,, ke kte-
rým jsme my dodaly muziku. První z 

Vážení rodiče, milí žáci, drazí kolegové, Vážení rodiče, milí žáci, drazí kolegové, Vážení rodiče, milí žáci, drazí kolegové, Vážení rodiče, milí žáci, drazí kolegové,     
jsem nesmírně vděčná za práci, kterou 
dělám. Je pro mě tou největší zálibou a 
posláním, které mě naplňuje. Mám 
radost, že mohu prožívat dny s žáky, 
které  učím, ale také být v kontaktu s 
jejich rodiči, kteří v nich pěstují lásku k 
hudbě. Kolektiv naší ZUŠky je skvělý. 
Dokázal to mj. při organizaci krajského 
kola soutěže ZUŠ. Blahopřeji všem 
žákům, již se soutěže zúčastnili. 
Rozhodně nám neudělali žádnou 
ostudu. A co nás nyní čeká? A co nás nyní čeká? A co nás nyní čeká? A co nás nyní čeká? 20. 4.  
pojedeme s mou sestrou Jarmilou 
Vávrovou do Semil zahrát na vernisáž 
významného ukrajinského malíře 
Michaila Ščigola, jenž žije trvale v 
Železnici a 21. dubna nás čeká 
flétnový koncert ve  Valdštejnské lodžii, 
kde zahrají žáci mé třídy a děti paní uč. 
Jarmily Vávrové. Představí se tu rovněž   
školní flétnový soubor  „Flétnium“   
Jičín.   
Moc se těším na další společné 
setkávání.                             Jana KracíkJana KracíkJana KracíkJana Kracík 



jeho první veřejné vystoupení bylo dob-
ré. Doufám, že příští rok přibudou další 
odvážlivci.       
     Druhá skupina je klidná, skoro ji není 
slyšet, bývá unavená a snaží se naučit 
se co nejvíce z hereckého umění. Tuto 
skupinu tvoří středoškolačky, které 
okouzlilo divadlo a jeho schopnost oslo-
vovat člověka a probouzet v něm touhu 
po barevném životě. Také si občas hra-
jeme a nabízím vám výsledek naší hry 
se slovy a asociacemi, které vyvolávají.  

    
BcA. Ladislava MařádkováBcA. Ladislava MařádkováBcA. Ladislava MařádkováBcA. Ladislava Mařádková    

     Je mi dopřáno učit dvě báječné 
skupiny žáků. První skupina je divoká, 
hravá, veselá a je jí podle toho ve ško-
le slyšet. Jsou v ní děti ve věku mezi 
druhou a čtvrtou třídou. Hrajeme spo-
lu hry, během kterých se učíme spolu-
pracovat. Připravuje také kratinkou 
pohádku „O třescích a plescích“. „O třescích a plescích“. „O třescích a plescích“. „O třescích a plescích“. O 
čem ta pohádka je? To budete překva-
pení.  
     Jiří Mařádek se rozhodl vyzkoušet 
svou odvahu a přednést báseň na 
přehlídce Dětská scéna, tréma ho 
trochu zradila, ale od porotců vím, že 

Z tvorby LDO: 
Rytmus pokrmu 
(kolektivní tvorba) 
Okouzlená, lstivá  

kočka 
drtí  zuby  krysy, 
ona  cítí  tlukot  

srdce 
prolévá  se  krev 
života  koloběh 
zázrak sytost 
nadevše je. 

 
Počátek 

(kolektivní tvorba) 
Roztomilý 

digitální  budík 
stojí     na     stole 

tanec na opuštěném 
místě 

samota buší na dve-
ře 

pomalu vchází ryt-
mus. 

Světlo 
Ráno 
Dech 

Co se děje v „dramaťáku“Co se děje v „dramaťáku“Co se děje v „dramaťáku“Co se děje v „dramaťáku“ 

     Tradiční soustředění tanečního 
oboru na Nebákově se konalo ve 
dnech 23. 3. – 25. 3. 2012. Ihned 
po příjezdu jsme se ubytovali a 
zača l i  zk ouš et  -  ne jp rve 
s nejmladšími dětmi, později 
s těmi staršími. Po večeři náš tré-
nink pokračoval až do 20:15. Za 
odměnu jsme se večer pobavili u 
soutěže o nejoriginálnější pokrýv-
ku hlavy, které se zúčastnily hlav-
ně naše nejmladší tanečnice a 
vytvořily opravdu úžasné originální 
a nevídané výtvory a sklidily za-
sloužený potlesk a obdiv. 
     Sobota byla nejnáročnějším 
dnem pro všechny, jak pro tanečni-

Zprávy zZprávy zZprávy zZprávy z    tanečního oddělenítanečního oddělenítanečního oddělenítanečního oddělení    

ce, které měly rozepsané zkoušky na 
sále tak, aby všechny prošly opravdu 
náročným tréninkem, tak pro pedago-
gický doprovod, který se staral o vše 
potřebné (vycházka s nejmladšími 
dětmi, apod.). Večer jsme byli všichni 
opravdu unaveni, ale ještě jsme 
zvládli mimo soutěže „Taneční ztvár-
nění oslavné písně nebo básně na 
náš taneční obor“  i krátkou diskoté-
ku. 
     Neděli jsme opět strávili poctivým 
zkoušením tanečních čísel, která 
jsme připravovali pro naše dubnové 
představení. Po obědě jsme zorgani-
zovali sami pro sebe malé vystoupení 
pod názvem „Ukaž co umíš“, kde se 

předvedly všechny tanečnice se svými cho-
reografiemi. 
     Z Nebákova jsme odjížděli v 15:00 utan-
covaní, unavení, ale spokojení, že jsme vše 
perfektně zvládli, i přes rekordní počet 
účastníků (51). 
     V následujících několika týdnech bude-
me pokračovat v intenzivní přípravě na 
představení „Taneční kaleidoskop„Taneční kaleidoskop„Taneční kaleidoskop„Taneční kaleidoskop“, které 
pro veřejnost uvedeme 25. 4.2012 v 18:00 
v Masarykově divadle v Jičíně.  
     V pátek 30. 4. jsme se zúčastnili krajské-
ho kola soutěže tanečních oborů ZUŠ 
v Hronově, kde jsme se ctí obstáli a děvčata 
zde předvedla opravdu vynikající taneční 
výkon. 
     12. 5. 2012 zúčastníme se sedmi chore-
ografiemi soutěže Destiny’s Jam v Jičíně. 
  

Eva ČernochováEva ČernochováEva ČernochováEva Černochová    

No je to skvost ta naše nauka!!!! :) 
     V hudební nauce se snažíme co nejvíce po-
slouchat a porozumět hudbě. K tomu slouží 
také základní přehled o životě autorů dané 
hudby. V minulém měsíci jsme se zaobírali 
Antonínem Dvořákem a ty nejčastější chyby 
jsem sepsala do jednoho odstavce. Každý žá-
ček se zmýlil jinde, ale dohromady je z toho 
úžasně poučný materiál.. ☺  

 Najdete celkem 19 chyb? Najdete celkem 19 chyb? Najdete celkem 19 chyb? Najdete celkem 19 chyb? Hodně štěstí! 

Antonín DvořákAntonín DvořákAntonín DvořákAntonín Dvořák    

Antonín Dvořák se narodil roku 1824 ve vesni-
ci poblíž Prahy - v Litomyšli. Za Mládí napsal 

v šesti letech svou první operu. Bydlel 
v Neholazevsi.  Jeho otec byl řezbářem, a tak i 
mladý Antonín se stal řeznickým tovaryšem. Znal 
se s Bedřichem Smetanou. Byl to jeho první učitel 
na hudební škole. Hrál na violoncello. Antonín 
Dvořák byl skladatel. Objevil oceán. Atlantský oce-
án přeletěl jako první. Učil se ve Švédsku a tam i 
působil. Byl ředitelem na základní umělecké škole 
v New Yorku. Napsal skladbu k letu do vesmíru. 
Bývá nazýván skladatel „kosmonaut“.  Jeho nej-
slavnější skladba je Píseň „Z nového měs-
ta“.  Napsal operu Sněhurka. Zemřel v roce 1940. 

BcA. Jitka Koláčná BřízováBcA. Jitka Koláčná BřízováBcA. Jitka Koláčná BřízováBcA. Jitka Koláčná Břízová    

     Škola zakoupila novou harfu od pana 
Petra Kopečka z Příbrami. Nejedná se o 
klasickou pedálovou harfu, ale o takzva-
nou háčkovou harfu. V dnešní době je 
stále více populárnější, hlavně kvůli ce-
nové dostupnosti, ale také proto, že je 
menší a tím pádem se dá snadněji pře-
nášet. Jsem moc vděčná, že mi bylo 
umožněno vybrat tak krásný nástroj. 
Ještě jednou děkuji, Jarmila VávrováJarmila VávrováJarmila VávrováJarmila Vávrová 

Co nás čeká… 
3.4. - 16:30 - Porotní sál „Rodinný aprílový koncert“ 
12.4. - 11:30 - Porotní sál - přehrávka absolventů  
12.4. - 14:00 - Porotní sál - focení všech absolventů 
17.4. - 16:30 - Porotní sál - koncert klavírního odděl. 
27.4. - 18:00 - Porotní sál - koncert absolventů 
 
Kdo slaví narozeniny… 
3. 4.  - Mgr. Zuzana Holmanová (29) 
7. 4.  - Mgr. Pavel Krčmárik (31)        19. 4. - Hana Botková (58)        
20. 4. - Milan Adamec (68)                 21. 4. - Zdenka Svobodová 


