
ZUŠkovinky, červen 2012 

     Milí žáci, studenti, rodiče, učitelé i naši příznivci. 

     Konečně jsme se dočkali posledního školního měsíce, a tak 
mi dovolte, abych tak trochu bilancovala. 

     Letošní školní rok byl mj. významným pro oddělení dechové, 
pěvecké, lidových nástrojů i taneční obor, neboť byl pro ně 
rokem soutěžním. Ministerstvo školství vypisuje vždy v tříletém 
cyklu tzv. „Áčkové“ soutěže a letos padla volba právě na výše 
uvedené obory. Soutěž začíná vždy lednovým školním kolem a 
kdo ze soutěžících dosáhne minimálně 21 bodů (max. je 25) 
postupuje do kola okresního, poté krajského (o výsledcích v 
nich jsme informovali v minulých číslech a na našich webových 
stránkách) a „třešničkou na dortu“ je kolo celostátní, do kterého 
se letos probojovala v soutěži souboru lidových nástrojů do 
Mikulova naše „NETRAFOLKA“ pod vedením p. uč. Zdenky 
Svobodové a byla oceněna odbornou porotou zvláštní cenou, 
do Kladna postoupily žačky paní učitelky Jany Kracík Darina 
Stránská a Jitka Najmanová ve hře na zobcovou flétnu a zís-
kaly 2. cenu. I přesto, že máme všichni velkou radost z tako-
výchto umístění (a během roku, jak jsme již psali v předešlých 
číslech, např. Novopacký slavíček apod.) naše škola preferuje  
dobré muzicírování a koncertní vystoupení během celého roku 
především pro jičínskou veřejnost. Muzicírování věnujeme vel-
kou pozornost a to především prostřednictvím našich školních  
souborů a uskupení - Výmolly v polli (školní kapela), Fleso 
(soubor příčných fléten), Flétnium (soubor zobcových fléten), 
Žesťový soubor, KOR (kytarový orchestr), Zámecké myšky 
(školní pěvecký sbor pro mladší žáky), Pěvecký sbor, Netrafol-
ka (netradiční folklorní kapela), Kanafaska (folklorní kapela), 
Cantus firmus (soubor staré hudby), Chobotnice a Chobot-
ničky (osmi ruční hra na 2 klavíry), Houslový soubor, Nota a 

Notička (pěvecké sbory v Sobotce)a řada dalších počínaje 
čtyřruční hrou na klavír a konče komorními  uskupeními. 

     Radost nám dělají i nehudební obory. Tanečníci velmi dobře 
uspěli nejen v soutěži MŠMT (v krajském kole), ale tradičně se 
zúčastňují taneční soutěže Destiny´s James a mohli jsme je vidět 
na tanečním vystoupení v Masarykově divadle pod názvem 
„Taneční kaleidoskop“ nebo na Valdštejnských slavnostech. 
Letošní školní rok se nám podařila otevřít výuka tance také na 
pobočce v Sobotce, kde si velmi dobře vede paní učitelka Alena 
Dušková, která posílila naše pedagogické řady od září i v Jičíně. 

     Literárně dramatický obor se nám letos poprvé představí pod 
vedením p. uč. Ladislavy Mařádkové v projektu „Rytmus“ 13. 6.  
v Masarykově divadle.   

     Výtvarný obor získává rok od roku na prestiži a je tomu i 
letos. Výtvarné práce, které pod vedením p. uč. Zuzany Holma-
nové, vznikají během celého roku nejrůznějšími technikami 
(kresba, malba, grafika, frotáž, koláže, dekorativní činnost, ob-
jektová i akční tvorba a konečně i animace) dělají velkou radost 
a uspokojení nejen nám v ZUŠce, ale rádi se jimi chlubíme na 
výstavách pořádané ve škole i Městské knihovně rodičům i ve-
řejnosti. 

     Všechny obory se vám představí společně 13. června od 
18:00 v Masarykově divadle v Jičíně v celoškolním projektu 
„RYTMUS“.  Jste všichni srdečně zváni a věříme, že nebudete 
litovat ☺. 

     Přeji vám všem mnoho sil do finiše školního roku a prázdni-
ny plné odpočinu, sluníčka a pohody ve společnosti svých nej-
milejších!                                                 Jaroslava Komárková 

Hurá na prázdniny….. 

     Ačkoliv tento sloupek do Zuškovin bu-
de tento školní rok posledním, je třeba říci, 
že ty nejdůležitější akce máme teprve před 
sebou. V červnu nás čeká celoškolní před-
stavení projektu „Rytmus“, kde vám vý-
tvarné oddělení nabídne hezkou podívanou 
ve zcela novém kabátu. 

     Uvidíte čtyři krátké animace vytvořené 
různými technikami, které budou vstupní 
branou do jednotlivých ročních období. 

     Člověk si neustále přeje zastavit, nebo 
naopak urychlit, čas v závislosti s tím, jak se 
v dané chvíli zrovna cítí. Naštěstí nám to 
není umožněno, a tak chtě nechtě si musí-
me prožít vše, co nám život a příroda na-

bídne. 

     Denně jsme ovlivňováni spoustou 
věcí a událostí, to nejdůležitější a nejpod-
statnější pro nás ale zůstává stále stejné. 
Rytmus, do kterého jsme se narodili, je 
pro nás stále určující, a proto je důležité 
umět mu naslouchat. 

     Pokud tedy budete chtít popřemýšlet 
nebo se nechat jen tak unášet neúpros-
ným rytmem přírody, přijďte posedět, 
zadívat se a zaposlouchat se. 

     Další akce, která nás čeká, je tradiční 
plenér. Po italském Vieste tentokrát 
však v českých luzích a hájích. Víkendo-
vý malířský kurz tak zakončí celoroční 

téma rytmus přírody, kterému jsme se po 
celý rok věnovali. 

     V závěru bych ráda poděkovala pře-
devším vám, dětem. Všichni kdo jsou 
výtvarně aktivní, tak ví, že malováním, 
pokud ho děláte poctivě, vydáte spoustu 
energie. Proto si cením dětí, které přes 
veškeré úsilí, jenž vynakládají ve škole, si 
ještě najdou sílu a chuť k tomu, aby při-
šli do výtvarky. 

     Za výtvarný obor vám přeji krásné a 
klidné prázdniny! 

                              Zuzana Holmanová 

 

Výtvarný obor…  



     Kytarová pedagožka vece žákovi „nech 
si trochu narůst nehty na pravé ruce, stru-
ny potom zní výrazněji a zvuk má hezčí 
barvu“. Tomáš H.: „ale protože nejsme ve 
výtvarce, tak nás barva nezajímá…“ 

   Zveme na tradiční ARKÁDOVÝ 
KONCERT, který pořádá dechové oddě-
lení a koná se v úterý 19. června  od 16.30 
na Arkádovém nádvoří (v případě nepříz-
nivého počasí v Porotním sále). Kromě 
žáků sólistů dechařů (lesní roh, zobcová a 
příčná flétna, klarinet, trubku) uslyšíte 
pěvecký sbor a zpěv sólo, dechové soubo-
ry a Terezu Entovou na harfu.     

     Vypůjčené školní nástroje je potřeba 
vrátit do pátku 22. června 2012 svým uči-
telům. 

     Jakmile v září dostanete školní roz-
vrh, přijďte si co nejdřív na domluvit 
hodiny sólové výuky.  

     Kytarový orchestr KOR bude tra-
dičně ve středu od 16.30-18.00.  

Flétnový soubor FLESO bude v úterý 
od 15.15 – 16.20. 

    Všem flétnistům a dalším muzikan-
tům, kteří hrají na nástroje laděné v C, 
doporučuji tyto webové stránky  
http://www.flutetunes.com/. Najdete 
na nich spoustu skladeb, které si můžete 
zdarma vytisknout, nahrávku kompletní 
skladby s doprovodem (i s repeticemi). 
Taky jen doprovody samotné, které si 
můžete stáhnout třeba do mobilu. U 
každé skladby je uvedená tónina a před-

znamenání, rozsah skladby (tzn. nejvyšší 
a nejnižší tón), tempo. Když vlevo v 
nabídce kliknete na „Browse tunes“, 
můžete si vyhledávat skladby podle ob-
tížnosti (klikněte na medvěda) nebo 
podle předznamenání, skladatele nebo 
podle obsazení (jedna flétna sólo nebo s 
doprovodem, nebo dvě až čtyři flétny). 
V nabídce v levém sloupci jsou uvedeny 
hmaty všech tónů na příčnou flétnu a 
trylkové hmaty. Z dalších užitečných 
věcí najdete ještě třeba metronom a ladě-
ní. 

     Všem žákům na dechovém oddělení 
přeji pěkný poslední měsíc školy a hezké 
prázdniny,  

Ivana Hučíková. 

     Podruhé jsme byli obohaceni, když 
jsme navázali spolupráci s Recitačním 
studiem Šrámkova domu. Společně jsme 
připravili představení „Čarodějnice“ a  
svoji (muzikantkou) troškou jsme přispěli 
k „Nejlepšímu  střelci“ (ten v těchto 
dnech reprezentuje Královéhradecký kraj 
na celostátní přehlídce Dětská scéna). Už 
máme téma pro příští rok, ale to nebudu 
zatím prozrazovat.  

     Hudebníci připravili svoje tradiční 
koncerty - vánoční a jarní a zároveň vítání 

     V letošním školním roce byla naše 
pobočka hned dvakrát obohacena. Popr-
vé, když jsme po více než patnácti letech 
znovu otevřeli taneční obor. Jeho vedení 
se ujala naše nová kolegyně Alena Duško-
vá. Už v lednu mohli rodiče během ukáz-
kových hodin vidět práci svých dětí a 
věřím, že byly potěšeni stejně jako já. Na 
druhou stranu doufám, že organizační 
zmatky jsme si vybrali na několik let do-
předu a příští rok bude vše probíhat po-
někud hladčeji.☺ 

občánků se stalo naší tradiční akcí. Mrzí 
mě, že pokus založit sbor starších žáků- 
„Notu“ se jeví jako neúspěšný. Zřejmě 
si zpěváčky musíme vychovat odmala a 
tak se těším. Notička totiž bude mít 
v příštím roce  více než dvacet  zpěváč-
ků. 

     Děkuji učitelům Haně Botkové, 
Zdeňce Badové, Elišce Jenčovské , Ale-
ně Duškové a Ondřeji Matějkovi, že do 
Sobotky jezdí a odvádí tu kus poctivé 
práce.  

Petra Matoušková 

Kytarové a dechové oddělení….. 

Pobočka v Sobotce letos... 

dvouleté pauze uspořádali pro 
mateřské školy z Jičína ukáz-
kové hodiny, kde si nejmenší 
adepti tanečního umění mohli 
vyzkoušet, jak to v našich 
hodinách vypadá. Zřejmě se 
jim u nás zalíbilo, neboť jsme 
se pak s celou řadou z nich 
sešli u přijímacích zkoušek 30. 
a 31. 5. 2012. V září se na vás 
budeme těšit ☺ 

     Letošní školní rok zakončí-
me účastí na celoškolském 
projektu „Rytmus,“ do které-
ho se zapojíme čtyřmi choreo-
grafiemi moderního, ale i lido-
vého tance. Toto celoškolské 
představení bude uvedeno 
nejdříve pro školy a dokonce i 
mateřské školy z Jičína a okolí 
v dopoledních hodinách 13. a 

14. 6., pro veřejnost pak bude 
přístupné 13. 6. od 18:00 
v Masarykově divadle v Jičíně. 

     Již nyní spřádáme velké 
plány pro příští školní rok, 
hned 7. 9. vyrazíme na naše 
oblíbené pravidelné taneční 
víkendové soustředění v Ne-
bákově a poté vystoupíme 
v rámci festivalu Jičín – Město 
pohádky. Po celý rok pak 
budeme pilně pracovat a při-
pravovat nové choreografie, 
abychom navázali na tradici 
našich dubnových kompono-
vaných představení. 

     Tímto vám jménem TO 
přeji hezké prázdniny, hodně 
sluníčka a plno nezapomenu-
telných zážitků! 

Eva Černochová 

Zprávy z tanečního oddělení 

     V sobotu 12. 5. 2012 jsme 
se zúčastnili taneční soutěže 
„Destiny’s Jam,“ která se ko-
nala ve velkém sále Masaryko-
va divadla v Jičíně. Ze šesti 
choreografií byly 3 oceněny 
medailovými pozicemi – jed-
no první a dvě třetí místa – 
což považujeme, vzhledem 
k obrovské konkurenci 
(letošního ročníku se zúčastni-
lo téměř 1000 soutěžících!!!), 
za velký úspěch.  

     O týden později, 19. 5., 
jsme v rámci Valdštejnských 
slavností spolu s žáky hudeb-
ního oboru předvedli na pó-
diu na Valdštejnově náměstí 
hodinový program věnovaný 
historické hudbě a tancům. 

     22. a 23. 5. 2012 jsme po 



Hlásání o zpívání... 

Co nás čeká v červnu... 

Na černých a bílých... 

     Blíží se konec školního roku, který byl 
pro nás zpěváky ve znamení soutěží. 
Účastnili jsme se nejprve soutěže MŠMT 
základních uměleckých škol, dále Novo-
packého slavíčka a s Netrafolkou národ-
ního kola soutěže lidových muzik v Mi-
kulově. 

     Z těchto soutěží jsme přivezli řadu 
krásných umístění. Chtěly bychom všem 
soutěžícím poděkovat za vzornou repre-
zentaci školy. Jsme na naše pěvecké od-

dělení pyšné a radujeme se z toho, že máme 
tolik talentovaných žáků!!! 

     V červnu nás čeká ještě koncert na 
chodbě školy, který se koná ve čtvrtek 7. 
června 2012 v 16:30. Budou zpívat žáci 
mladší z I.stupně. 

     Ve dnech 13. a 14. června se budeme 
účastnit závěrečného vystoupení naší školy 
v Masarykově divadle, které se jmenuje 
Rytmus.  

     Naše sbory a starší žáci z II. stupně 
se představí na koncertu v arkádách ve 
čtvrtek 19. června od 16:30. 

     Chtěly bychom všem našim zpěvá-
kům popřát krásné prázdniny plné slu-
níčka a pohody!!!  

Zdenka Svobodová 

Kateřina Bičíková 

Lucie Kunstová 

Pelcové. Během něj se rozvinula debata, 
která byla  přínosnou pro nás pro všechny. 

     Připravili jsme dva samostatné koncerty 
klavíristů a žáků EKN. Do budoucna uva-
žuji přidat maximálně ještě jeden koncert.  
Jedním z našich koncertů  byl koncert ko-
morních a čtyřručních her, který určitě 
zachováme. Právě tak se nám osvědčil 
koncert dubnový, na kterém si zahráli ab-
solventi, kteří nevystoupili na koncertě 
absolventském. 

     Novinkou byl  ,,testíček“ pro žáky dru-
hého ročníku, protože nenavštěvují HN. 
Pro ten jsem se rozhodla proto, že jsem 
chtěla mít představu o jejich znalostech. 

Test dopadl výborně, sem tam se nepo-
vedlo správně zapsat noty v basovém 
klíči, ale opravdu jen ojediněle. 

     Děkuji kolegům za spolupráci a 
vstřícnost. Cením si toho. 

     Děkuji dětem za jejich práci, na po-
stupových zkouškách jsem se přesvědči-
la, že většina z nich pracuje systematicky 
a poctivě. 

     Rodičům přeji hodně sil při motivaci 
jejich dětí a všem krásné léto a v září na 
shledanou u černých a bílých… 

Petra Matoušková 

     Letošní školní rok jsme hráli převážně 
na bílých, mám-li barevně vyjádřit svůj 
pocit z práce klavírního oddělení. Objevi-
ly se samozřejmě i černé. Ale i ty jsou 
potřeba, takže pokud došlo k názorovým 
střetům,  vnímám je ku prospěchu věci.     

     Za největší devizu našeho oddělení 
považuji skutečnost, že spolu umíme 
mluvit a že, alespoň doufám, nemá nikdo 
obavu vyjádřit svůj názor.  

     My, učitelé jsme absolvovali dvě vzdě-
lávací akce. Jednou z nich byl seminář 
klavíristy J. Pazoura v Hradci Králové 
(viz lednové Zuškovinky) a za druhou 
považuji koncert naší kolegyně Zuzany 

7. 6.  16:30 chodba školy vystoupení žáků pěveckého oddělení „Znám já jeden krásný zá-
mek“ 

12. 6. 13:00 Masarykovo divadlo generálka celoškolního projektu „Rytmus“ (vystoupení žáků 
všech oborů a oddělení) 

13. 6. 8:30 a 11:00   Masarykovo divadlo „RYTMUS“,  vystoupení pro školy 

13. 6.     18:00 Masarykovo divadlo „RYTMUS“, vystoupení pro rodiče a veřejnost 

14. 6. 8:30 a 11:00   Masarykovo divadlo „RYTMUS“,  vystoupení pro školy 

18. 6.  17:00 Sobotka, Solnice vystoupení žáků hudebního a tanečního oboru pobočky v Sobot-
ce 

19. 6. 16:30 arkádové nádvoří zámku vystoupení žáků dechového oddělení (za nepřízně počasí se kon-
cert uskuteční v Porotním sále) 

21. 6. 17:00 Porotní sál koncert učitelů ZUŠ J. B. Foerstera ke Dni hudby 

25. 6.  17:00 Sobotka, sál Spořitelny koncert žáků klavírního oddělení sobotecké pobočky 



ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Nezapomeňte uhradit úplatu za vzdělávání na 1. pololetí školního roku 2012/2013 do 
15. 7. na účet školy 1161847389/0800. Variabilní symbol (VS) uveďte rodné číslo 
nebo datum narození žáka. 
Hudební obor 
• 1.300,- Kč (přípravné a základní studium) 
• 600,- Kč (pěvecký sbor, pokud žák chodí pouze do sboru!!! 
Výtvarný obor  
• 1.200,- Kč 
Taneční obor 
• 1.200,- Kč (základní studium od 5. ročníku I. stupně a SPD),  
• 1.000,- Kč (základní studium 1. - 4. ročník I. stupně),  
• 800,- Kč (přípravné studium) 
Literárně dramatický obor 
• 600,- Kč 
 
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonu 493 532 645, paní Marcela Kováčová 

Kdo se v červnu narodil? 
 

9. 6.   p. uč. Miloslava Vrbová (52)        Všem oslavencům            
15. 6.  p. uč. Ivana Hučíková (46) 
17. 6. p. uč. Markéta Mašková (27)         přejeme 
17. 6.  p. uč. Michal Petira (34) 

26. 6.  p. uč. Ondřej Koláčný (29)               vše nejlepší!  
 


