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 Prázdniny nám všem velmi rychle utekly a nás čeká 
další školní rok naplněný nejen harmonickou hudbou, ale i 
krásnými choreografiemi, povedenými kresbami a jistě i krás-
ným, čistým slovním projevem. Zkrátka, čeká nás všechny plno 
krásné, ale také náročné práce. Hold, bez práce nejsou koláče a 
v umění to platí dvojnásob. Bez pilného a pravidelného cvičení 
(domácí přípravy) ve všech oborech to prostě nejde.  

 K tomu, aby vám, milé žactvo, to šlo doma co nejlépe, 
vás ve škole budou učit jen ti nejpovolanější. 

Po mateřské a rodičovské dovolené se nám vrací paní učitelka 
Daniela Štolfová, dnes se jmenuje Salayová a naopak na mateř-
skou dovolenou odešly paní učitelky Kateřina Bičíková a Jitka 
Břízová Koláčná a o prázdninách se nám provdala paní učitelka 
Mgr. Zuzana Holmanová a jmenuje se Nejedlá. 

Tak tedy vyučovat v  tomto školním roce vás budou: 

Bicí nástroje:  

• Milan Adamec 

Klavír: 

• Věra Čejková 

• MgA. Eliška Jenčovská (Stará) 

• Katarína Kalvodová 

• Mgr. Pavel Krčmárik 

• Markéta Mašková 

• Petra Matoušková 

• BcA. Zuzana Pelcová 

• Michal Petira 

• Daniela Salayová 

• Marie Stříbrná 
Varhany: 

• Mgr. Pavel Krčmárik 
Keyboard: 

• MgA. Eliška Jenčovská 

• Katarína Kalvodová 

• Mgr. Pavel Krčmárik 

• BcA. Zuzana Pelcová 

• Marie Stříbrná 
Strunné nástroje: 

• Hana Botková - kytara 

• BcA. Vít Heřman - kytara 

• Mgr. Ivana Hučíková - kytara 

• MgA. František Komárek - kytara 

• Jarmila Vávrová - harfa 
Smyčcové nástroje: 

• Bc. Ondřej Koláčný - housle 

• Miloslava Vrbová - violoncello 

• Kateřina Záveská  - housle 
Zpěv: 

• Věra Čejková - pěvecký sbor 

• Petra Matoušková  - pěvecký sbor 

• Zdenka Svobodová - sólový zpěv 

• Mgr. Kateřina Synková - sólový i sborový zpěv 

Dechové nástroje: 

• Mgr. Ivana Hučíková - příčná flétna 

• Tomáš Klazar - trubka, zobcová flétna 

• MgA. František Komárek - klarinet, saxofon, zobcová 
flétna 

• Bc. Jaroslava Komárková - lesní roh 

• Jana Kracík - fagot, zobcová flétna 

• MgA. Ondřej Matějka - trubka, pozoun, zobcová flétna 

• Jarmila Vávrová - hoboj, zobcová flétna 
Taneční obor: 

• Eva Černochová 

• Alena Dušková 
Výtvarný obor: 

• Mgr. Zuzana Nejedlá (Holmanová) 
Literárně dramatický obor: 

• BcA. Ladislava Mařádková 
Hudební teoretické předměty: 

• Věra Čejková 

• Mgr. Eliška Jenčovská 

• Katarína Kalvodová 

• Bc. Ondřej Koláčný 

• Mgr. Pavel Krčmárik 
Hudební soubory: 

• Chobotnice: Věra Čejková 

• Netrafolka: Zdenka Svobodová 

• Kanafaska:  Ondřej Koláčný a Eva Černochová 

• Kytarový  orchestr: Ivana Hučíková 

• Výmolly  v  polli: Pavel Krčmárik 

• Žesťový soubor: Ondřej Matějka 

• Trumpetové kvarteto: Tomáš Klazar 

• Houslový soubor: Kateřina Záveská 

• Smyčcový soubor: Ondřej Koláčný 

• Klavírní trio: Kateřina Záveská 

• Fleso a flétnový soubor: Ivana Hučíková 

• Flétnium: Jana Kracík 

• Soubor zobcových fléten: Tomáš Klazar 

• Notička: Petra Matoušková 

• Zámecké myšky a pěvecký sbor 1. ročník: Věra 
Čejková 

• Pěvecký sbor 2. ročník a Zámecký sbor: Kateřina 
Synková 

• Pěvecký sbor 3. ročník a pěvecký seminář: Zdenka 
Svobodová 

 
PS: 
„Jejich revírem je škola. Jejich tempo je ospalé. Jejich 
protivníci jsme my, učitelé, známky a IQ.  
Jejich zbraněmi jsou jejich ksichty a drzé připomínky. 
Jsou to žáci všech škol v Česku. Tak na prahu nového 
školního roku nám všem, kdo zítra vkročíme do svých tříd 
ke svým žáčkům a studentům přeji pevné nervy, veselou 

mysl a kupu pochopení!“ ☺ 

 Úspěšný a pohodový školní rok vám všem  
srdečně přeje 

 
Bc. Jaroslava Komárková, ředitelka školy 

 

Personální obsazení školy 



Škola získala grant z Evropské unie 
      Ředitelka školy v loňském roce 
zažádala o finanční podporu ze zdro-
jů EU a letos, dne 25. 4. 2012 pode-
psala s Královéhradeckým krajem 
Smlouvu o realizaci GP na získání 
finanční dotace. Touto Smlouvou 
získala naše škola dotaci na projekt 
v rámci operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost 
s názvem „Zvýšení kompetencí 
pedagogických pracovníků Základ-
ní umělecké školy J. B. Foerstera, 
Jičín, Valdštejnovo náměstí 1“, 
který je financován ze státní-
ho rozpočtu ČR a z fondů ESF. 
    Tento náš projekt je realizován od 
1. 5. 2012 a jeho konec je plánován 
na 31. 12. 2012. Primárně se zamě-
řuje na posílení profesního rozvoje 
dvaceti jedna pedagogů absolvová-
ním kurzů akreditovaných MŠMT 
pro DVPP. 
Cílem projektu je podpořit profesní 
rozvoj a prohloubit znalosti a doved-
nos t i  zapo jených  pedagogů 
v oblastech využívání ICT ve výuce, 
v oblasti psychohygieny a v oblasti 
komunikace a asertivitě. 
     Od oblasti ICT očekáváme přínos 
v efektivnějším vytváření prezentací, 
podkladových materiálů v textovém, 
tabulkovém editoru či v grafických 
programech jako jsou Adobe Pho-
toshop a CorelDRAW. Prohloubení 

těchto znalostí zkvalitní výuku i stu-
dijní materiály. Rovněž se pedagogo-
vé naučí ovládat interaktivní tabuli, 
která je výborným pomocníkem při 
výuce, dokáže ji zpestřit, lépe udrží 
pozornost žáků jednotlivých oborů a 
aktivně je zapojí do výuky.  
     Od druhé oblasti, oblasti psycho-
hygieny a předcházení syndromu 
vyhoření očekáváme, že se pedagogo-
vé naučí efektivně zvládat stresové 
situace, vyhýbat se stresu či případ-
ně odbourávat jeho projevy a násled-
ky, a že se zlepší komunikace ve 
stresových situacích.  
     Třetí oblast projektu se zaměřuje 
na přípravu pedagogů k používání 
různých postupů k vypěstování pří-
slušných kompetencí u žáků. Jedná 
se o podporu při získávání znalostí a 
dovedností v komunikaci, práci 
v týmu a v asertivním jednání. Toto 
bude podpořeno sloučením školení 
do dvoudenního bloku a tím možnost 
stmelení pedagogů a odpoutání se od 
školních povinností. 
     V rámci projektu byla plánována 
dvě výběrová řízení, a to na technic-
ké vybavení a na samotné zajištění 
vzdělávání.  
     V průběhu prázdniny se obě VŘ 
uskutečnila a v uplynulém týdnu se 
již učitelé vzdělávali v oblasti ICT. 
 Další informace naleznete na: 

www.zusjicin.cz    
www.esfcr.cz 
http://www.msmt.cz/strukturalni-
fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 

Pan učitel Matějka bude  zobcové 
flétny a trumpety učit v úterý.  

     A ještě klavíristé. Paní učitelce 
Jenčovské zůstávají v Sobotce stej-
né dny – pondělí a pátek. Já vyu-
čuji každý den.  

     Změna nastává v hudební nau-
ce, vyučovat ji bude kolegyně Jen-
čovská, takže hudební kultura (pro 
3. ročníky) a hudební nauka bude 
buď v pondělí nebo v pátek.  

     Všichni klavíristé od 4. ročníku 
mají povinně klavírní doprovod a 

    Začala jsem otázkou a hned na 
ni odpovídám. Nejprve tanečnice 
(a jeden tanečník). Dnem výuky 
pro ně bude opět pondělí a jejich 
vyučující paní učitelka Alena Duš-
ková. Přibylo nám asi dvacet no-
vých tanečnic, a proto i hodinové 
dotace jednotlivých skupin se změ-
ní. Nejmenší děti budou mít dvě a 
nejstarší potom tři hodiny. 

     Rovněž přibylo asi deset kyta-
ristů, proto paní učitelka Botková 
k nám bude jezdit dva dny, ve 
středu a ve čtvrtek.  

improvizaci, kterou budu vyučovat 
také já a totéž platí i pro  Notičku 
(která bude v rozsahu dvou hodin 
týdně) a nově povedu komorní sou-
bor, na termínu se ještě domluví-
me. 

     Abychom si vše vysvětlili a do-
ladili, zvu vás na schůzku, která 
se bude konat ve čtvrtek 13. září 
2012 ve třídě ZUŠ od 16.00. 

 

Petra Matoušková 

Jak to bude na pobočce v Sobotce? 

a tak místo p. uč. Holmanové vás 
letos vítá p. uč. Zuzana Nejedlá.      

      Doufejme, že si brzy si na to 
nové jméno společně všichni zvyk-

neme. ☺ 

     Letošní rok se více než v těch 

předchozích „zavtrtáme“ zpět do 
historie umění a navíc nás čeká  
mnoho pěkné společné práce.  

     Nebojte, rozhodně se nudit ne-
budete.  

Těší se na vás Zuzana Nejedlá 

Milí studenti, rodiče a vůbec všichni příznivci výtvarného oboru 

     Srdečně vás opět vítám 
v novém školním roce. Letošní léto 
se opravdu vydařilo a krásné 
prázdninové počasí ve vás, dou-
fám, probudilo touhu po malování. 
Ve mně teplé letní počasí probudilo 
krom malování touhu po vdávání, 



nový kolega, kytarista, BcA. Vít 
Heřman. Ten bude vyučovat 
nejen akustickou kytaru, ale ta-
ké hru na kytaru elektrickou a 
basovou. Výuka bude v přízemí 
vedle výtvarného oboru. Aby měl 
pan učitel Heřman koho učit, 
došlo i k přesunu žáků. 

     Do strunného oddělní také 
spadá výuka hry na harfu, kte-
rou ve 2. patře zámku bude opět 
vyučovat paní učitelka Jarmila 
Vávrová každý pátek. 

     V letošním školním roce vy-
hlašuje Ministerstvo školství 
soutěž ve hře komorní hry s pře-
vahou dechových nástrojů, naše 
dechové oddělení se jistě zúčast-
ní.... 

     Přeji všem - dechařům, bicis-
tům a kytaristům, žákům i kole-
gům, aby letošní školní rok pro 
nás byl úspěšný a posunuli jsme 

     Letos budou vyučovat ve dru-
hém patře zámku z pedagogů 
dechového oddělení pouze  
Jana Kracík - zobcovou flétnu a 
fagot, Jarmila Vávrová -
zobcovou flétnu a hoboj, MgA. 
František Komárek - zobcovou 
flétnu, klarinet a saxofon a Bc. 
Jaroslava Komárková - lesní 
roh . 

     Do přízemí zámku, ve třídách 
v sousedství výtvarného oboru, 
se přesunula výuka bicích ná-
strojů - Milan Adamec, Tomáš 
Klazar -  trubka, zobcová flétna, 
MgA. Ondřej Matějka - zobcová 
flétna, trubka, pozoun a Mgr.  
Ivana Hučíková - zobcová flétna 
a příčná flétna. 

     Na strunném oddělení bu-
dou vyučovat, také v přízemí 
zámku, Hana Botková - kytaru, 
Mg. Ivana Hučíková - kytaru a 
KOR (kytarový orchestr) a náš 

se v práci co nejdál. ☺ 

     Již tradičně se žákyně našeho 
oddělení ve hře na klarinet, Darina 
Stránská, zúčastňuje hudebního 
tábora v Horním Jelení a nebylo 
tomu jinak ani o letošních 
prázdninách, kde sbírala další 
zkušenosti v orchestrální hře.¨ 

 Mgr. Ivana Hučíková 

    Už se na vás moc těšíme!!! 

Tak tedy za  paní učitelku Kateři-
nu Bičíkovou, která odešla  na 
mateřskou dovolenou přišla nová 
kolegyně, absolventka pedagogic-
ké fakulty Univerzity Hradec Krá-
lové (studijní obor hudební a vý-
tvarná výchova a sólový zpěv) 
Mgr. Kateřina Synková. Bude 
vyučovat nejen sólový zpěv, ale i 
zpěv sborový - ve 2. ročníku a 
Zámecký pěvecký sbor (pro starší 
žáky). 

     Paní učitelka Věra Čejková 
bude vyučovat stále Zámecké 
myšky a navíc sborový zpěv v 1. 
ročníku a na pobočce v Sobotce 
povede pěvecký sbor „Notička“ 
paní učitelka Petra Matoušková. 

     Já budu vyučovat sólový 
zpěv, sborový zpěv ve 3. ročníku 
a navíc pro 3. ročník i předmět 
“pěvecký seminář“. 

Těšíme se na vás, 

za pěvecké oddělení, 

 Zdenka Svobodová.  

     Vše má svůj konec, tak ani 
prázdniny nejsou výjimkou. 
Předpokládám, že jste si je užili 
podle svých představ a doufám, 
že v pohodě a ve zdraví!!! 

      Tento školní rok nás čekají 
na pěveckém oddělení změny a to 
především ve složení pedagogů. 
Ale ničeho se nebojte!!! Budeme 
postupovat ve stejném duchu, se 
stejným nasazením a budeme se 
všichni snažit, aby naše zpívání 
bylo radostné a přinášelo všem 
potěšení!!!  

     Zdravím všechny žáky našeho 
klávesového oddělení a zdravím 
také  jejich rodiče. Ráda bych vás 
všechny seznámila s novinkami na 
našem oddělení.  

     V učitelském sboru dochází 
k několika drobným změnám. Ko-
legyně Zuzana Pelcová a Eliška 
Jenčovská nastoupily na plný úva-
zek, Daniela Salayová (dříve Štolfo-
vá) se vrací na část úvazku 

z rodičovské dovolené. Působení 
ostatních kolegů na klavírním od-
dělení zůstává beze změny.  

     Nově začíná pro žáky 3. ročníků 
hudební kultura. Současné třeťáky 
(a ročníky před nimi) učíme podle 
našeho vlastního školního vzdělá-
vacího programu a povinnost na-
vštěvovat Hudební kulturu pro ně 
vzniká právě ve třetím ročníku. 

Hudební kultura (pro 3. ročník) a 

hudební nauka (pro 4. a 5. ročník) 
pro všechny klavíristy, varhaníky a 
keyboa rd i s t y  bude  pouze 
v pondělí a bude ji vyučovat kole-
gyně Katarína Kalvodová. Individi-
uální výuka po domuvě rozvrhu 
začíná od 10. 9. a kolektivní před-
měty se začínají vyučovat od 17. 9. 

Přeji všem hodně radosti a sil při 
hře na klavír. 

Petra Matoušková  

Na černých a bílých  

Co nového na dechovém a strunném oddělení? 

Hlásání o zpívání!!!  



Zprávy z tanečního oboru 
     Prázdniny skončily a je tady opět začátek nového školního roku. Dou-
fám, že jste si léto užili, odpočinuli si od všech školních povinností a na-
čerpali sílu do dalších deseti měsíců plných učení, úkolů, ale i příjemných 
a milých záležitostí, jako je například trávení času v tanečních sálech naší 
ZUŠ . Na plný pracovní úvazek k nám nastoupila, vám již známá, paní 
učitelka Alena Dušková, a tak vznikl nový taneční sál, kde již kdysi byl a 
tehdy v něm vyučovala paní učitelka Svobodová - v učebně č. 212 ve II., 
patře zámku.  

     Co nás tento školní rok čeká a nemine? Hned první zářijový víkend 
uskutečníme naše pravidelné nebákovské soustředění. Budeme se připra-
vovat na vystoupení, které se uskuteční 15. 9. a 16. 9. v rámci pohádko-
vého festivalu „Jičín - město pohádky“. Na soustředění odjíždíme v pátek 
7. 9. ve 14,00 od Biografu Český ráj a vracet domů se budeme 9. 9. 
v 15,00 z Nebákova opět k biografu. Samozřejmě, že kromě dnů plných 
tance, nás také čeká fůra zábavy a soutěží. Snad nám bude přát i počasí a 
strávíme nějaký čas i venku v pěkné přírodě.  

     Během školního roku připravíme nové choreografie, které předvedeme 
na našem tradičním dubnovém vystoupení v Masarykově divadle. Čekají 
nás  ale i jiná vystoupení, koncerty a mnoho dalších aktivit.  

      Přeji vám všem šťastné vykročení do nového školního roku, hodně 
úspěchů a radosti ze všech vašich činností. Těšíme se na shledání s vámi. 

Za taneční obor, Eva Černochová 

oni byli tak populární, že zastínili 
všechny a všechno ostatní? Možná 
proto, že byli ve správnou chvíli na 
správném místě a zosobňovali přesně 
to, po čem byla poptávka.  

     Na čtyři hudebníky z Liverpoolu 
byla upřena obrovská pozornost. Pro-
tože měli obrovský vliv na mladou 
generaci, řada jejich prostořekých 
výroků se pitvala v médiích víc, než 
projevy státníků. Co chvíli byli kvůli 
nějaké provokaci a skandálu odepiso-
váni, ale pokaždé se s vydáním nové-
ho alba vraceli na vrchol. Na vrcholu 
zůstali, i když se rozpadli a dva z nich 
jsou po smrti. Výborné hudební sku-

     V těchto dnech, před padesáti 
lety, se formovala hudební skupi-
na, která obrátila svět naruby, aby 
se pak stala tou nejklasičtější kla-
sikou. 

    Všechno o The Beatles je pečlivě 
zaznamenáno. Byli fotografováni 
na každém kroku, jsou k disposici 
jejich rozhovory, záznamy koncertů 
a také antologie, mapující hudební 
nápady J. Lennona a P. Mc Cart-
neyho s prvními pracovními verze-
mi jejich slavných písní. To hlavní 
ovšem o Beatles nikdy nikdo nevy-
pátral a nerozluštil. Proč zrovna 

piny zde byly před Beatles i po 
nich. V hudbě se stále něco děje a 
řeší, ale Beatles byli jen jednou a 
neopakovatelně. Jsou věci, které 
když se děly, připadaly lidem jako 
historické a dnes si na ně nikdo 
nevzpomene. A jsou události, kte-
ré se dějí nyní, je jich plná televize 
a my už tušíme, že po nich zítra 
neštěkne pes. Že ale před 50 lety v 
B e a t l e s  b u b e n í k  R i n g o 
Starr nahradil Peter Besta, se 
ukázalo být klíčovou událostí dva-
cátého století. Kdy slavit padesáti-
ny Beatles? Třeba 4. září, kdy spo-
lu s Ringem nahráli první píseň 
Love Me Do.  

Mgr. Ivana Hučíková 

Vítání 
občánků 
 

Kdo se kdy narodil? 

Ještě o prázdninách jsme 
měli tyto oslavence: 

23. 8. - Věra Čejková (60) 

28. 8. Monika Chmelařová 
(37) 

31. 8. - Tomáš Klazar (25) 

 V září budou slavit:  

5. 9. Ladislava Mařádková 

8. 9. Petra Matoušková (43) 

24. 9. Eva Burešová (63) 

25. 9. Marcela Kováčová (47) 

 

 

 

 

 

 

Blahopřejeme!!! 

      V sobotu 22. září bude v Obřadní síni jičínského zámku první 
letošní vítání občánků v novém školním roce - akce, kterou pořádá 
město Jičín a na které vystupují naši mladší žáci. Pokud máte zájem 
a chuť si zahrát nebo zazpívat, přihlaste se co nejdřív (zpravidla je 
velký zájem a místo je hned obsazené) u paní učitelky Mgr. Ivany 
Hučíkové.  

 Padesátiny Beatles  

 

Úplata  

za 

 vzdě-
lávání 

     Hříšníci, kteří jste ještě neuhradili úplatu za vaše vzdělávání za 1. pololetí  pro tento 
školní rok, učiňte tak nejpozději do 15. září 2012, po tomto datu (dle vyhlášky o ZUŠ) 
bude žák vyloučen ze studia a místo obsazeno dalším zájemcem. 

     Uhradit úplatu můžete buď osobně v kanceláři školy nebo na účet školy č.: 
1161847389/0800, jako variabilní symbol uveďte datum narození nebo rodné číslo 
žáka (bez variabilního symbolu není možné platbu identifikovat). 

Hudební obor: 1.300,- Kč (pěvecké sbory jako hlavní předmět platí 600,- Kč) 

Výtvarný obor: 1.200,- Kč,                Literárně dramatický obor: 600,- Kč  

Taneční obor:  přípravné studium: 800,- Kč, 1. ročník: 1.000,- Kč,  

                        od 2. ročníku 1.200,- Kč 


