
Ve středu 25. 4. 2012 v 18:00 uvedlo naše taneční oddě-
lení v Masarykově divadle v Jičíně svoje představení „Taneční 
kaleidoskop“. Již od 8:00 jsme zkoušeli na jevišti všechny choreo-
grafie a tyto prostorové zkoušky jsme dokončili ve 12:15. Přesně 
ve 13:00 začala generálka, přesněji představení nanečisto. Celá 
tato velká zkouška proběhla v kostýmech, se všemi převleky a za 
přítomnosti pana osvětlovače Petra Prokeše a pana zvukaře Vác-
lava Kroulíka. Velice důležité bylo nacvičit se všemi účinkujícími, 
kterých bylo kolem 90-ti, závěrečnou děkovačku. A podařilo se. 
Vše jsme stihli a v 15:00 generálka skončila. Za 2 hodiny, tedy 
v 17:00, jsme se všichni sešli v hledišti divadla, řekli si poslední 
organizační pokyny, zopakovali důležité informace a v 18:00 jsme 
byli připraveni na vystoupení.  

Úvod večera patřil absolventkám 1. stupně TO –  Anně 
Čimové, Elišce Lingrové, Ivě Partlové, Elišce Rejfkové a 
Šárce Rejfkové a absolventkám SPD – Lence Kosové a Sabi-
ně Berkové, která se nemohla našeho večera zúčastnit ze studij-
ních důvodů. Paní ředitelka Jaroslava Komárková slavnostně zahá-
jila náš večer a společně s panem místostarostou Josefem Dvořá-
kem předala dívkám květiny a dárky, které pořídila za finanční 
pomoci SRPŠ při ZUŚ.  Představila divákům nejen absolventky, 
ale celý taneční obor. Potom se moderování pořadu ujal pan uči-
tel Ondřej Koláčný a začalo se tančit. Program byl sestaven jak 
z choreografií moderního, tak i klasického a lidového tance. Mi-
lým hostem byla naše absolventka, nyní studentka 7. ročníku Ta-
neční konzervatoře v Praze, Martina Vlachová, která zatančila 

tři klasické a jednu moderní choreografii 
a potvrdila tímto své kvality a taneční 
růst. Touto cestou chci také poděkovat 
Zuzaně Zilvarové, která po pouhých 
dvou zkouškách pohotově zastoupila S. 
Berkovou ve dvou choreografiích a 
odvedla bezchybný taneční výkon. 
Všechny tanečnice - i dva tanečníci - 
byly skvělé a představení slavilo velký 
úspěch. Důkazem toho byl potlesk divá-
ků nejen v jeho závěru, ale i během 
jednotlivých choreografií. Jsme rádi, že 
všichni, kteří naplnili sál Masarykova 
divadla, odcházeli spokojení a s pocitem 
příjemně prožitého večera.  
Velké poděkování patří všem mým kole-

gyním, které pomáhaly v zákulisí a v šatnách, p. učiteli O. Koláč-
nému za perfektní moderování a pracovníkům a technikům diva-
dla - KZMJ Jičín. A v neposlední řadě musím pogratulovat paní 
učitelce Aleně  Duškové k jejímu premiérovému vystoupení na 
naší škole. 

A co nás ještě čeká v nejbližší době? 12. 5. se zúčastní-
me taneční soutěže „Destiny’s Jam“ a 19. 5. zatančíme historické 
tance během Valdštejnských slavností v Jičíně. Budeme také nadá-
le připravovat choreografie, které zatančíme v červnu 
v celoškolním projektu „Rytmus“. 

 
Absolventky: 

Anna Čimová je žákyní 8. třídy 1.Z Š v Jičíně. Kromě tance jsou 
jejími  největšími koníčky lyžování a jízda na kole. Nejoblíbenějším 
školním předmětem je fyzika. Chtěla by studovat na gymnáziu a po 
maturitě by se ráda věnovala studiu cizích jazyků. 

Lenka Kosová vystudovala Střední zdravotnickou školu v Turnově 
a nyní studuje 3.ročník Vyšší odborné školy zdravotnické v Liberci. 
Ve volné čase ráda fotografuje a kreslí. Taneční obor navštěvuje od 
13-ti let a vyniká jak v moderním tak i klasickém tanci . Vznikající 
nové choreografie tvořivě obohacuje svými nápady a její přínos je i 
ve výběru hudby a tanečním námětu. 

Eliška Lingrová v pondělí 23. 4. složila přijímací zkoušky na Lepařo-
vo Gymnázium v Jičíně. Mezi její oblíbené předměty patří hlavně 
angličtina a kromě tance se věnuje lehké atletice. Nejúspěšnější disci-
plínou, které se věnuje,  je běh na krátké tratě. V krajském kole zís-
kala stříbrnou medaili v běhu na 150 m. 

Iva Partlová je žákyní 8. třídy 1. ZŠ v Jičíně. Jejími největšími koníč-
ky jsou tanec, hra na klavír. malování a výcvik vlastního pejska. Oblí-
beným předmětem ve škole je výtvarná výchova. Chtěla by studovat 
zdravotní školu. 

Eliška Rejfková je jako její sestra- dvojče, žákyní 8. třídy ZŠ 
v Železnici. Tanec patří mezi její největší koníčky a preferuje také 
současný tanec. Stejně jako Šárka navštěvuje výtvarný ateliér a ze 
školních předmětů má nejraději matematiku. 

Šárka Rejfková je žákyně 8. třídy Základní školy v Železnici. Mezi 
její záliby patří hlavně tanec , nejraději má současný tanec, ale i ostat-
ní taneční disciplíny ji baví. Ve škole je jejím oblíbeným předmětem 
tělocvik a výtvarná výchova. Kreslení a malování se věnuje ve výtvar-
ném atelieru v Železnici. Chtěla by být kadeřnice. 

Eva Černochová 

CO JE NOVÉHO VE SMYČCOVÉM ODDĚLENÍ? 
     V měsíci dubnu a ještě v prvním týdnu 
v květnu jsme pořádali smyčcové dílny. Jelikož se 
naše počty čím dál více zvyšují, děti se rozdělily 
do čtyř skupin podle ročníků, kde hráli jak hous-
listé, tak i cellisté. S těmi nejmenšími jsme si poví-
dali i o trémě, jak ji zvládat a jak proti ní bojovat. 
Ti větší si zde hlavně přehrávali svůj repertoár, 

který mají na závěrečný koncert naše-
ho oddělení konající se v úterý 15. 5. 
2012 v 16:30 v Porotním sále. Všech-
ny srdečně zveme. 
     Od 21. 5. do 25. 5. se také uskuteční 
ročníkové (postupové) zkoušky. Časový 
harmonogram bude i se jmény žáků vyvě-

šen na naší nástěnce (vlevo od scho-
dů), proto ji pozorně sledujte! 
     A jelikož jsou prázdniny ještě dale-
ko, nezapomeňte si najít i čas na cvi-
čení na nástroj. 

Vaši učitelé 
 

Taneční oddělení 

ZUŠkovinky, květen 2012 www.zusjicin.cz 

 



     27. dubna 2012 se v Porotním sále konalo slav-
nostní vyřazení letošních absolventů. V předsálí jste 
mohli shlédnout vystavené absolventské práce žáků 
výtvarného oboru. 

     Začátek slavnostního večera byl zcela atypický. 
Paní ředitelka Bc. Jaroslava Komárková nejprve 
všechny přivítala, hovořila o  absolventech, o společ-
ném úsilí pedagogů a  rodičů, přivítala vzácné hosty - 
pana starostu Ing. Martina Puše, místostarostu 
Josefa Dvořáka, vedoucího odboru  školství Ing. 
Miroslava Kazdu a předsedkyni SRPŠ paní Mgr. 
Lenku Dědečkovou (ti všichni v průběhu večera 
vystoupili, aby popřáli  k jejich úspěchům a poděko-
vali všem pedagogům za jejich práci) a pak všechny 
překvapila. Nechala nastoupit všechny pedagogy, 
kteří letos přivedli své žáky až ke konci studia v 
daném oboru, každého představila a poděkovala jim 
za jejich práci se žáky. Letos to byli tito učitelé: Věra 
Čejková, Mgr. Lucie Holmanová, Mgr. Ivana 
Hučíková, Katarína Kalvodová, Ondřej Koláč-
ný, MgA. František Komárek, Jana Kracík, 
Mgr. Pavel Krčmárik, Mgr. Lucie Kunstová, 
Petra Matoušková, Zuzana Pelcová, Michal 
Petira, Marie Stříbrná, Zdenka Svobodová. 
Poté předala slovo moderátorům večera pedagogům 
Markétě Maškové a Ondřeji Koláčnému, kteří 
byli naprosto skvělí. Neježe dokázali s vážnou tváří 
zvát na pomyslné podium  postupně všechny účinkují, 
ale zároveň vtipně glosovat každý nedostatek. 
     Výkony všech účinkujících byly hodny absolventů 
jednotlivých stupňů a večer výborně gradoval a v 
závěru, kdy Cantus firmus odehrál a odzpíval píseň 
od skupiny Čechomor  Proměny, odcházeli všichni 
přítomní příjemně naladěni a někteří i dojatí. 
 
Absolventi výtvarného oboru: 
Alžběta Dvořáková – rozhodně se nedá o ní říci, 
že by byla tichá a zakřiknutá dívka. To je na ní ale 
bezpochyby velmi sympatické. Neustále srší energií a 
elánem -  pokud jí ovšem neotrávíte den studijní 
kresbou zátiší. Její hlasité příchody do výtvarky dají 
často na frak i sousedícímu trubkovému souboru, o 
kterém jsme si všichni mysleli že překřičet opravdu 
nejde. S veškerou touto razancí a odvahou přistupuje 
také k většině výtvarných úkolů. Její doménou jsou 
ovšem ilustrace. S tuší a perkem v ruce doslova 
kouzlí a vytváří bez jakýchkoliv rozpaků naprosto 
originální kresby. Alžběta přináší do třídy neustále 
nový vzduch a nadšení. A za to jí patří velký dík. 
Karolína Mochanová - je všestranná a citlivá vý-
tvarnice. Ve svém širokém repertoáru má spoustu 
věcí, které by prostřednictvím „výtvarna“ chtěla 
svému divákovi říci. Často se stává, že dojmy pro 
které chtěl člověk malovat či jinak tvořit, přicházejí 
velmi rychle a velmi rychle zase odcházejí. Karolína je 
jedním z těch lidí, kteří nedovedou ve své tvorbě 
lhát. Jakmile plamen inspirace, ze kterého se zrodilo 
nadšení pro veliké téma pohasne, můžete se stavět 
třeba na hlavu, ale nic z ní už nevykřešete. Karolína je 
zkrátka mistr okamžiku. 

 
Marie Sajdlová je velmi zdatná kreslířka v velkým 
smyslem pro humor. Svoji veselou a vyrovnanou 
povahou má velmi blízko k lidem a proto i v jejich 
kresbách na vás nejvíce zapůsobí její portréty. Dove-
de výtečně vystihnout charakter portrétovaného, a 

to se všemi jeho zápory i klady. Jenom škoda, že 
v Jičíně nemáme nějaký ten Karlův most, mohla by 
si tak přijít ke slušným penězům. 

 
Andrea Skalníková je tichá a velmi pracovitá 
dívka, která hýří spoustou zajímavých nápadů. Je 
všestranně nadaná její vášní, je však módní návr-
hářství. Originální šaty s módními doplňky jí nato-
lik uhranuly, že se této disciplíně bude věnovat i 
nadále ve studiích na střední oděvní škole 
v Prostějově. Pokud jí její nadšení vydrží, mají se 
dámy na co těšit.    

 
 Adam Špiroch je jeden z mála kluků, kteří 
navštěvují výtvarný obor, a proto si ho musíme 
hýčkat. Kromě výtvarničení má spoustu dalších 
zájmů. Věnuje se cizím jazykům, sportu ale také 
skautingu. Na výtvarném oboru vyniká především 
nápaditostí. Každé téma dovede originálně uchopit 
a zpracovat. Jeho doménou je spíše prostorová 
tvorba, ale také malířství. Nejméně bývá nadšený 
ze studijní kresby. Adam je ve třídě nepostradatel-
ný, zejména díky své přátelské povaze.    
 
Absolventi hudebního oboru 
 
Hra na klavír: 
Daniela Dědečková (M. Petira)– Daniela je 
momentálně chromá klavíristka a tanečnice, která 
nejraději hraje filmovou hudbu. Je velkou obdivo-
vatelkou Jeana Paula Belmonda a francouzského 
filmu. Když se pro něco nadchne, dokáže pracovat 
velmi rychle, ale jak to tak bývá, nic netrvá věčně, 
že? Nicméně jak my, klavíristé, říkáme: "Nemusí 
pršet, stačí, když kape". 

 
Marie Geislerová (Z. Pelcová) - Maruška studuje 
gymnázium v Nové Pace, má bráchu, který je jejím 
dvojčetem, byť si nejsou vůbec podobní. Miluje 
zvířata, především ty, kterých se spousta lidí vyhý-
bá - ano, potkany. Ten její se jmenuje Elinka a je 
to kluk :-). Párkrát  se zúčastnil i hodin klavíru a 
náramně mu to šlo :-). Marušce se ovšem nevy-
rovná, je moc šikovná, má hudební cítění a i přes-
to, že to nechce moc přiznat, má tento nástroj 
opravdu ráda. 

 
Tereza Gregorová (K. Kalvodová) - Tereza je 
studentkou Lepařova gymnázia v Jičíně, chytrá, 
veselá, společenská holka, která nezkazí žádnou 
legraci, přitom je však spolehlivá a zodpovědná, 
což projevuje i při pilování svých klavírních doved-
ností ve čtyřruční hře. Miluje pokec s kamarádka-
mi, cestování, dobrou muziku a prostě život. Její 
paní učitelka klavíru si na ní velmi cení upřímnosti 
a zarputilosti, se kterou na sobě pracuje. 

 
Daniel Jirsa (M. Petira) - je žák mnoha zájmů a 
koníčků. Kromě hry na klavír a trubku na naší 
zušce, je zdatným plavcem a sportovním lezcem. 
Studuje na Lepařově Gymnáziu. Kdo ho zná, jistě 
ocení jeho vtip a pohotovost v jakékoliv situaci. 
Možná i proto ho v poslední době baví klavírní 
improvizace. 

 
Michael Jirsa (M. Petira)- starší bratr Daniela 
Jirsy, který rovněž absolvuje ze Hry na klavír, ale 
také hraje na bicí. Ze svých koníčků kam také patří 

plavání a lezení nejvýše vyzdvihuje skauting. 
Studuje rovněž na Lepařově Gymnáziu. Nejví-
ce si jeho pan učitel cení jeho schopnosti mít 
vlastní názor a vzhledem k jeho širokým vědo-
mostem a dobrým logickým uvažováním i 
schopnosti diskuze nad jakýmkoliv tématem. 

 
Jaroslav Noll (P. Matoušková)- bydlí na 
samotě v Nepřívěci v hájence. Je pravděpo-
dobně  ,,prototypem“ kluka z vesnice. 
Je nesmírně manuálně zručný,  když na něho 
leze chřipka, vyběhne do lesa a ona zase sleze, 
ze známek si hlavu nedělá, bohužel zatím ani s 
dochvilností. Velmi často se mu přihodí nějaká 
tržná rána či jiný úraz, takže paní Nollová zná 
cestu na místní chirurgii poslepu. Jeho koníč-
kem je florbal, lyže a k nám chodí ještě na 
trubku. To kdyby náhodou bylo někdy potře-
ba zatroubit na začátek honu. Od září nastu-
puje na střední rybářskou školu do Vodňan. 

 
Zdislava Pokorná (P. Matoušková) - Zdíška 
nechce být v klavíru žádné béčko a letos do-
kázala, že není. Příjemně totiž překvapila svým 
přístupem ke komorní hře. Intenzivně se 
věnuje atletice a tak se jí občas stane, že si za 
klavírem neuvědomí, že není na atletické 
dráze a závodí dál.    

 
Jitka Šimáková (V. Čejková) - odmalička 
hraje velmi ráda na klavír. Její nejoblíbenější 
skladby jsou jazzové – zvláště upřednostňuje 
blues. To nevynechá jedinou příležitost ke 
hraní! Je nejdůležitější členkou skupiny Cho-
botnice, t. j. 8 ruční hra na klavír. Studuje ještě 
hru na příčnou flétnu. S divadelní skupinou 
„Kula“, ve které hrají handicapovaní – děti i 
dospělí, letos nacvičila veškerou hudbu k jejich 
divadelnímu představení HMYZÁCI. To byla 
velmi zajímavá a hodnotná zkušenost.  Stíhá i 
sportovat – závodně plave. Jitka je milá, pří-
jemná dívka, co spolu se všemi svými zájmy 
zvládá studovat na gymnáziu, a to s velmi 
pěkným prospěchem. Na večeru absolventů 
se představila s countrybeatovou skladbou 
Piano Expres od Jiřího Brabce.   
 
Jiří Novotný (Z. Pelcová) - Jirka je studen-
tem gymnázia v Nové Pace a má dva brášky. 
To ví každý, ale málokdo už ví, že se sám 
naučil hrát na bicí, je členem rockové kapely a 
co jistě vůbec netušíte- umí kouzlit!! Tím taky 
párkrát chytře zabavil svou paní učitelku, když 
zrovna moc necvičil. Ta mu do života přeje 
hodně štěstí a hlavně, aby se ke klavíru vracel 
s chutí, protože na něj hraje moc krásně. 

 
Adam Zikmund (M. Petira) Adam je typ 
žáka, u kterého by si jeho pan učitel přál, aby 
propadl a byl tu s námi ještě jeden rok, možná 
i více let.  Asi by lhal, kdyby řekl, že mu a 
mnoha dalším kolegům nebude chybět a to ne 
jen jako student, ale i jako člověk. Je spolehli-
vý, obětavý, vždy přijde včas, zkrátka dělá čest 
svému jménu, vždyť Adam, znamená Člověk. 
Pan učitel mu tímto děkuje za 11 let skvělé 
spolupráce a jen doufá, že někdy v blízké 
budoucnosti přijdou další Adamové. 
 
                                                                  

Absolventi výtvarného a hudebního oboru slavnostně končili 27. 4. 2012 

 



hra na flétnu: (I. Hučíková) 
Terezie Kracíková - Tereza je všestranný 
muzikant - mimo příčnou flétnu, výborně zpívá a 
zapojuje se v souborové hře. Výrazné hudební 
nadání jí umožňuje se hudebně projevit. Ale 
nedostala nic zadarmo, jak už se někdy výbor-
ným muzikantům stává: vzhledem ke svojí netr-
pělivé povaze, paličatosti a rychlému tempera-
mentu si zkazila nátisk, což jí téměř znemožnilo 
hru na příčnou flétnu. Rok a půl se dřela s no-
vým postavením a tvorbou nátisku. A zase její 
paličatost jí pomohla zvítězit a klobouk dolů - 
dokázala překonat potíže a dosáhnout součas-
ných výsledků. Chodí do skautu, hraje v hudeb-
ních uskupeních mimo zušku, chodí na výtvarný 
obor. Tereza letos maturuje na LG a bude dělat 
přijímací zkoušky na obory genetika, biologie a 
výtvarná výchova pedagogického směru. 
Karolína Mochanová – Karolína hrála nejprve 
čtyři roky na housle a potom jí paní učitelka 
Hučíková nabídla přejít na příčnou flétnu, pro 
kterou má ideální předpoklady - přirozený nátisk 
jí umožňuje dosáhnout krásného tónu a muzi-
kantský talent hudebního projevu. Letos byla 
přijatá na střední výtvarnou školu, ale bude dělat 
i přijímací zkoušky na LG. Karolína je členem 
basketbalového oddílu v Jičíně. 
Pavlína Palasová – Pavlína je naprosto mimo-
řádná svým širokým záběrem - mimo hudbu 
plete, háčkuje, paličkuje, drhá, batikuje, šije, tvoří 
z korálků, vaří, peče, zdobí, anglicky umí skoro 
líp než česky, leze po horách a vychovává horo-
lezčata, dělá orientační běh, má samé jedničky. Je 
zcela zřejmé, že její preciznost a pozornost k 
detailu se projevuje v nastudování a přednesu 
skladeb. Letos maturuje na LG a bude dělat 
přijímací zkoušky na architekturu a design. Pří-
padně na zubařinu. Doufám, že jí to vyjde, proto-
že zuby Pavlínou udělané, budou rozhodně krás-
né. 
Magdalena Rutrlová – Magda bydlí ve Vitiněv-
si se čtyřmi sestrami. Každý den, když přijde ze 
školy, tak se těší na svou nejmladší sestřičku, 
které je 13 měsíců. Dělají spolu samé lumpárny. 
Navštěvuje 8. ročník ZŠ, je kamarádská, usměva-
vá a holka do nepohody. Zkrátka bezva holka. 
Mezi její zájmy patří příčná flétna, snowboard, 
lyže, slack line, kolo, horolezectví, sjíždění které-
koliv řeky na čemkoliv, in-line brusle. Také chodí 
do skautu. Zajímá se o nové věci a dění kolem 
sebe. 
Jitka Šimáková – Jitka patří k lidem, kteří mají 
o budoucnosti jasnou představu - po maturitě 
chce jít na práva. Nepochybuji, že si svoji před-
stavu splní - je velmi inteligentní, pracovitá, cíle-
vědomá, temperamentní, komunikativní s vynika-
jící slovní zásobou a zdravě sebevědomá. Tyto 
vlastnosti si ověřila a prokázala ve studiu flétny 
při předělávání nátisku. Mimo hudbu a informati-
ku je jejím dalším živlem voda - závodně plave a 
potápí se. 
 
Zobcová flétna: 
Kateřina Kuncířová (I. Hučíková) - Jako malin-
ká holčička začala ve druhé třídě hrát Kateřina 
na „zobcovovku“.  Letos absolvuje a bude pokra-
čovat na příčnou flétnu. Mimo zušku se dlouho-
době věnuje atletice, chodí na angličtinu, stará se 
o mladšího brášku a studuje na LG. 
Marie Sajdlová (J. Kracík)- Marušku učí už 
pátým rokem paní učitelka Jana Kracík a je za to 
velmi ráda. Během té doby Maruška vyspěla a z 
malého děvčátka vyrostla skvělá slečna, student-
ka gymnázia a hodiny s ní strávené jsou moc 

příjemné. Ve volném čase se věnuje také výtvarnému 
oboru a před nedávnem začala hrát na fagot a jde jí to 
skvěle. S Maruškou se nikdo nenudí a je oblíbenou 
v kolektivu. Je nápaditá a bude z ní zajímavá osobnost. 
 
Klarinet: 
Martin Malý (F. Komárek)- navštěvuje Lepařovo gym-
názium v Jičíně a do naší ZUŠky chodí již osmým rokem. 
Začínal nejprve hrou na zobcovou flétnu, kterou po čase 
vyměnil za klarinet. Postupně si k němu přibral ještě hru 
na klavír. Naši školu reprezentoval několikrát 
v dobovém kostýmu při Valdštejnských slavnostech, kdy 
vítal samotného vévodu. Jeho nehudební zálibou jsou 
počítače. 
 
Saxofon: 
Lukáš Mikšík (F. Komárek)– Lukáš navštěvuje hru na 
saxofon 4. rokem a letos se umístil velmi dobře 
v soutěži MŠMT ve hře na saxofon, kde v okresním kole 
získal 1. místo s postupem a v krajském kole získal 3. 
cenu. Kromě individuální výuky navštěvuje naši školní 
kapelu „Výmolli v polli“. Velmi rád hraje jazzovou muzi-
ku, zvlášť styl boogie. 
 
Kytara  
Jessica Kleistnerová (F. Komárek)- Jessica navštěvuje 
hru na kytaru již osmým rokem a vyniká svou muzikál-
ností. Je velmi přizpůsobivá, proto je platnou hráčkou 
našeho kytarového orchestru „KOR“, kde střídá kromě 
klasické i sopránovou kytaru. Během studia se účastnila 
několikrát soutěže MŠMT ve hře na kytaru, kde se umis-
ťovala vždy na prvních místech. Spolu se svou sestrou 
doma rády muzicírují. 
 
keyboard  
Martina Hartigová (P. Krčmárik)– Martina je trochu 
netradiční klávesačka. Má ráda volejbal, což hráči na 
klávesové nástroje ze zjevných důvodů moc nevyhledá-
vají. Taky má ráda kočky a zbožňuje bramboráky. Ve 
škole by nejraději zrušila Anglický jazyk. 
Lucie Holmanová (M. Stříbrná)– Lucka chodí do 7. tř. 
ZŠ, mimo hraní na keyboard, na který hraje ráda písnič-
ky nebo cvičení, která nejsou jen suchá technika, má 
spoustu jiných zálib. Tancuje jako mažoretka a je člen-
kou hasičského sboru. Obojí pohybové aktivity vyžadují 
spoustu času na trénink a přípravu na soutěže a různá 
vystoupení. Lucku zajímá i výtvarné umění - chodí na 
keramiku. Možná, že to bude i její budoucí povolání - 
ráda by se stala návrhářkou. 
Lukáš Knap (P. Krčmárik)– Lukáš je šikovný klávesák s 
talentem pro lenošení, svého času také pěkný záškolák. 
Pravidelně doma usíná při hře stupnic. Ve škole má 
docela rád angličtinu a doma stříhání a editaci videa. 
Kdyby si měl vybrat věc, kterou by měli na světě zrušit, 
byly by to šišky s mákem. 
 
Zpěv: 
Adriana Kolková (L. Kunstová) – Adriana má ráda 
hudbu a všechno, co k ní patří. Ráda si zpívá, hraje jen 
tak pro sebe a občas už z ní rodiče šílí. Ráda se směje, 
ale na to aby měla dobrou náladu, musí být i dobrá 
společnost. Není schopná se přetvařovat a tím pádem 
nemá ráda lidi, co se přetvařují. Ráda sportuje, ne vždy  
jí všechny sporty jdou, ale snaží se. Úplně nejraději jezdí 
na kole a lyžuje. Posledním rokem také začala tancovat a 
doufá, že jí tyto aktivity vydrží. Dochází prozatím na 
základní školu, ale tento rok se hlásí na Gymnázium v 
Mladé Boleslavi a věří, že jí to vyjde. Věří, že hudba ji 
neopustí ani tam. 
Jakub Kazda (Z. Svobodová)– po absolvování I. stupně 
pokračoval dále ve studiu zpěvu a opět s velkým nasaze-
ním a s pílí jemu vlastní. Jakub je velmi talentovaný a 

ctižádostivý student, o čemž svědčí i jeho 
přijetí na pražskou Dejlovu konzervatoř. 
Zazpívá dobře všechny žánry, ale jeho parke-
ta je folk a country. Vydal společně se svojí 
doprovodnou kapelou několik CD, na kte-
rých se objevují i jeho vlastní skladby. Velmi 
často vystupuje na koncertech za kytarového 
doprovodu svého otce.  Jakub je obdivuhod-
ný a je důkazem toho, že když se chce, tak 
všechno jde. Přejme mu hodně zdraví, štěstí a 
úspěchů v dalším studiu. 
Terezie Kracíková – (Z. Svobodová) – 
Tereza je velmi nadaná a ctižádostivá stu-
dentka. Kromě zpěvu hraje i na příčnou 
flétnu, což obojí uplatňuje v komorním sesku-
pení Cantus firmus.Tereza má krásný hlas s 
altovým zabarvením, je velmi muzikální a 
dokáže každou píseň podat tak, jak si to žádá. 
Ke všemu přistupuje velmi zodpovědně a 
důkladně. Bude maturovat na Lepařově gym-
náziu a chystá se na vysokou školu. Ať ji vše 
dopadne podle jejich představ. 
 
Housle  
Václav Pokorný (O. Koláčný)- Vašek na-
vštěvuje naši zušku už mnoho let a letos svá 
studia končí absolvováním II. stupně. Je to 
vynikající muzikant s improvizačními schop-
nostmi a citem pro komorní hru,  čemž 
svědčí v minulých letech jeho účast 
v Netrafolce, kde byl platným členem. Škoda 
jen, že v poslední době nechce svoji práci 
předvést veřejnosti i přesto, že si našel vý-
borného parťáka v muzice Františka Fišera, 
se kterým podávají skvělé hudební výkony.   
 
Bicí nástroje  
Jiří Vágenknecht – Jirkovi položili první 
základy muziky v ZUŠ Nová Paka, kde začínal 
hrou na housle a bicí. Během studia bicích 
nástrojů na naší škole měl možnost se setkat 
hned s několika pedagogy, a tak má z čeho 
vybírat a možnost ledasčemu přiučit. Se 
současným pedagogem, panem učitelem 
Adamcem, si velmi dobře „sedli“ a našli spo-
lečnou „bicí“ řeč. Jirka je velmi nadaný, ale 
zároveň i pracovitý a dbá na dobře míněné 
rady. K bicím si přibral ještě hru na klavír, 
protože jeho kroky v příštích letech zřejmě 
půjdou na konzervatoř. 
 
Více fotek najdete na  
http://www.facebook.com/pages/Z%C3%
A1kladn%C3%AD-um%C4%9Bleck%C3%A1-
%C5%A1kola-J-B-Foerstera-Ji%C4%8D%C3%
ADn/222648091096788?ref=tn_tnmn 

 



Ohlédnutí za Novopackým slavíčkem! 
    Jako už tradičně každý rok se naši vybraní zpěváci vydali na cestu do Nové 
Paky, kde se zúčastnili pěvecké soutěže Novopacký slavíček.  
     Možnost zazpívat si a zasoutěžit si měla jak naše nejmladší zpěvačka s 
přípravného pěveckého studia, tak i žáci I. a II. stupně. Všichni se zhostili 
svých písní velmi dobře a za to jim všem patří velká pochvala!!! 
     V nejnižší kategorii naší školu reprezentovala Tereza Gabriela Nosko-
vá, která získala zlaté pásmo. Dále na nejvyšších příčkách se umístili Jan 
Kastl a Barbora Vacková, která ohromila porotu především svým velkým 
nadšením a zápalem pro zpívání.  
     Na 1. místě se umístila také naše zpěvačka II. stupně Anna Veisová, 
která dokonce získala i ocenění a velkou pochvalu za interpretaci lidové písně. 
Na krásné 2. příčce se umístila Darina Stránská. Také bych nerada zapo-

Mgr. Kateřina BIČÍKOVÁ 
za přípravu žáků na pěveckou soutěž MŠMT 
za skvělou práci na ŠVP ZUV 

 
BcA. Jitka KOLÁČNÁ BŘÍZOVÁ 

za učební materiály pro výuku hudební nauky 
za skvělou práci na ŠVP ZUV 

 
Mgr. Zuzana HOLMANOVÁ 

za práci s dětmi a netradiční metody práce 
za projekt Rytmus 

 
Zdenka SVOBODOVÁ, DiS.  

za skvělou práci s folklórním souborem Netrafolka 
za vynikající práci vedoucí pěveckého oddělení 
 

     Všem, nejen těm letos oceněným, pracovníkům v naší škole chci velmi 
poděkovat za jejich skvělou práci, vlídný, ale důsledný přístup k dětem a 
přeji všem, ať i v tom příštím roce jsou obdarováváni skvělými výkony svých 
svěřenců! 

     Do minulého čísla našich novin se mi už nevešla zpráva o tom, že kromě 
naší paní učitelky Věry Čejkové, které obdržela ocenění nejvyšší - Medaili 
MŠMT,  byli oceněni za svou práci v uplynulém roce další naši pedagogové. 

     Nejprve 28. března ocenil, na můj návrh, pan starosta na slavnostním veče-
ru, který se konal právě k oslavě Dne učitelů v Masarykově divadle, naše peda-
gogy: 

• Hana Botková DiS. (vyučuje hře na kytaru a komorní hře) 

• Eva Černochová (vyučuje v tanečním oboru) 

• Mgr. Pavel Krčmárik, dipl. Um. (vyučuje hře na klavír, keyboard, sou-

borové hře, improvizaci , korepetuje na tanečním i hudebním oboru, kom-
ponuje) 

• Petra Matoušková (vedoucí pobočky v Sobotce, vyučuje hře na klavír) 

     Již   let jsem zavedla tradici „Ocenění ředitelky ZUŠ“ za práci v uplynulém 
roce a letos ke Dni učitelů byly oceněny tyto učitelky. 

Ohlédnutí za oceněním pedagogů ke  učitelů“ 

Hlásání o zpívání!!! 
 

mněla na velmi krásný výkon Valentýny Šatrové, která se umístila na 3. 
místě a navíc dostala zvláštní cenu za interpretaci populární písně. 
     Vybraní žáci, Jan Kastl, Tereza Gabriela Nosková, Barbora Vacko-
vá, Anna Veisová si měli možnost také zazpívat na koncertě vítězů 18. 
dubna v aule gymnázia v Nové Pace. Vzhledem ke své indispozici se toho 
koncertu musel vzdát jak Honza Kastl, tak i Anna Veisová. To se holt někdy 
stává... 
     Za tuto soutěž Vám, ale i panu učiteli Pavlovi Krčmárikovi, moc děkuje-
me, neboť jste odvedli moc pěknou práci!!! 
  
A co nás čeká dále? 
      Tak především každého zpěváka už brzy neminou závěrečné postupové 
zkoušky, které se konají v týdnu od 21. - 25. května 2012. Tak hezky cvičte, 
zpívejte a učte se poctivě texty, ať máme stále z Vašeho zpívání všichni ra-
dost! 

                                                                 Vaše paní učitelky 

Kdo slaví v květnu narozeniny: 
7. 5.   Alena Dušková (27)                   
          Jaroslava Komárková (49)        Srdečně blahopřejeme! 
15. 5. Jarmila Vávrová (20) 
21. 5. Svobodová Lucie (20) 

Co nás čeká v květnu? 
15. 5. v 16:30 - Porotní sál . Koncert žáků smyčcového oddělení 
19. 5. v   9:00 - Valdštejnovo náměstí - vystoupení na Valdštejnských   
                       slavnostech 
21. - 25. 5.  - ročníkové a postupové zkoušky žáků hudebního oboru 
28. - 31. 5. - ročníkové a postupové zkoušky na pobočce v Sobotce 
 
30. a 31. 5. - 14:00 - 17:30 - zápis do ZUŠ  
• přijímáme žáky od 5 let věku do přípravné hudební, taneční a vý-

tvarné výchovy 
• přijímáme i starší žáky ke studiu do 1. ročníků I. (od 7 let) a II. 

stupně (od 14 let) do studia hudebního, tanečního, výtvarné-
ho a literárně dramatického oboru 

• v hudebním oboru letos přijímáme žáky ke studiu  v těchto studij-
ních změřeních: 

•  sólový i sborový zpěv, hra na flétnu příčnou i zobcovou, klarinet, 
saxofon, fagot, trubka, lesní roh, pozoun, housle, viola, violoncello, 
kytara klasická - elektrická - basová, klavír, keyboard,  cembalo, 
varhany, bicí nástroje 

4. 6. bude zápis do pobočky v Sobotce v době 14:00-17:00  
 
Více informací naleznete na www.zusjicin.cz nebo na tel.  
493 532 645 (Jičín), 733 332 943 (Sobotka) 


