
ZUŠkovinky, říjen 2012 

     Snad vždy, když začíná nějaké nové 
období, si každý z nás rád plánuje, co 
by uskutečnil v budoucích týdnech a 
měsících. Takový je i začátek nového 
školního roku. Mladí lidé sice možná 
litují toho, že prázdniny už uplynuly, 
ale zároveň v nich pulzuje zvědavost, 
co je v následujícím období čeká. Nau-
čí se mnoho nového, potkají známé i 
nové kamarády.. Každý školní rok 
s sebou ale přináší také změny a v tom 
letošním se mění mnoho i na smyčco-
vém oddělení.  

     Mladí violoncellisté se ve třídě paní 
učitelky Miloslavy Vrbové, vedoucí 
oddělení, rozrostli v početnou violon-
cellovou skupinu, jejíž rozsah a úspěch 
nemá v historii naší školy obdoby. 

      Nejmladší houslisté navštěvují 
třídu paní učitelky Kateřiny Záveské a 
ti starší se setkávají s panem učitelem 
Ondřejem Koláčným.  

     Novinkou je založení Smyčcového 
souboru, v němž se budou pravidelně 
scházet jak violoncellisté (spíše tedy 
violoncellistky) tak houslisté a hous-
listky. Ve své úspěšné činnosti bude 
pokračovat i klavírní trio, které čeká 
v letošním roce účast na celostátní 
soutěži MŠMT.  

     Malí houslisté, kteří již vloni navštěvo-
vali Houslový soubor, budou i v tomto 
roce podnikat výpravy do světa dětských 
houslových tónů a změny čekají také sou-
bor Kanafaska, který se rozšiřuje o hrá-
če na dechové nástroje. Konkrétně tedy 
na klarinet (Lenka Pacltová a Honza Hav-
lík) a flétnu (Pavlína Čechová a Leona Lau-
rinová). Před námi je hodně práce, ale 
těšíme se, že spolu poskočíme o další kus 
cesty v muzikantském světě. 

     Přestože se školní rok sotva rozběhl, 
někteří mladí (nejen) muzikanti ze ZUŠ J. 
B. Foerstera se již chopili svých talentů 
(a nástrojů) a příležitosti a zařadili se 
svým veřejným vystoupením do programu 
dnů festivalu Jičín – město pohádky.  

     Zástupkyně pěveckého oddělení, kape-
la Výmolly v polli i obor 
taneční zazářily na 
jičínských podiích. 
K nim se ze smyčcové-
ho oddělení připojil 
soubor Kanafaska.  

I v nevelkém počtu 
účastníků se ujal příle-
žitosti velmi dobře a 
do programu přispěl 
výběrem lidových písní 
a komponovanou ital-

skou árií, v němž sólový part za-
hrál houslista Václav Štěpánek. 
Souboru Kanafaska budeme držet 
palce, aby v dobrém naladění a 
navíc s obohaceným obsazením 
pokračoval i nadále a ještě lépe 
v celém novém školním roce! 

     Milí a vážení přátelé, rodiče, 
violoncellisté a houslisté. Přejeme 
Vám pevné zdraví i štěstí a hodně 
radosti s dobrou muzikou ve škol-
ním roce 2012-2013 !!!  

Bc. Ondřej Koláčný 

 

Kanafaska na festivalu Jičín – 
město pohádky 14. 9. 2012: 

     Za chvíli máme Vánoce. 
Neťukejte si, prosím, na 
čelo. I když máme krásný 
teplý podzim, je nejvyšší 
čas připravovat se na zimu. 

      Naše škola má spoustu 
šikovných  muzikantů 
v různých souborech a 
všichni víme, že hrát si sám 
„do šuplíku“ je nuda, ale 
hrát s partou pro druhé je 

vlastně smysl naši práce. 

    Tak se obracím na starší 
houslisty i dechaře.  Kdo si 
chce užít Vánoce jako za 
starých časů Jana Jakuba 
Ryby,mj. plné sněhu i mra-
zu a „Půlnoční“, poraďte se 
se svými učiteli,  oznamte 
doma, že zvete rodinu na 
Půlnoční a stavte se u mě 
pro noty.  Budeme hrát II. 

„Rybovku“ - tedy méně 
slavnou, ale také tak krás-
nou druhou půlnoční mši 
slavného skladatele Jana 
J. Ryby. Jsem ve škole 
v pondělí uč.č. 224, úterý 
uč.č.225, pátek uč č.222. 

Těším se na vás.  

Marie Stříbrná, mj. re-
genschori u sv. Jakuba 
v Jičíně. 

Krátká zpráva pro všechny  zkušené muzikanty 

Vítejte v novém školním roce! 

Smyčcové oddělení odstartovalo 

1. říjen 2012 
Základní umělecká škola 

J. B. Foerstera Jičín 

Kanafaska na festi-
valu Jičín - město 

pohádky letos v září 
ve složení: 

 

Václav Štěpánek, 
Barbora Vacková a 
p. uč. Ondřej Ko-

láčný (housle), 

Anja Geissbergerová  

(violoncello).  
 



     V letošním školním roce nám vstu-
pují do ŠVP (Školní vzdělávací pro-
gram) další žáci pěveckého oddělení, 
a to 1., 2. a 3. ročníky I. i II. stupně 
se vyučují podle nového ŠVP. Ostatní 
ročníky  pokračují ve studiu podle 
původních učebních plánů. Někomu se 
to může zdát složité,tak se nebojte 
nás na cokoliv zeptat.Jsme vám plně 
k dispozici!!! 

     Jsem přesvědčena, že nová výuka 
je plně k prospěchu našich žáků. Ča-
sově náročnější to budou mít žáci, 
kteří navštěvují více oborů, protože 
musí plnit vše, co je v náplni ŠVP jed-
notlivých předmětů (ale zásadní změ-

ny oproti 
původním 
učebním 
p l á n ů m 
zase tak 
moc ne-
nastaly). 
P r o t o 
apeluji na rodiče, aby se drželi zná-
mého hesla "Méně je více"!!! 

     V letošním školním roce nás čeká 
opět řada krásných a zajímavých 
akcí, kterých se bude pěvecké oddě-
lení účastnit. Zmíním jen tu, která 
nás čeká nejdříve, o ostatních bude-
me informovat průběžně. Byla jsem 

požádána agenturou, která zajišťuje 
koncerty pro naše přední interprety 
populární hudby, abychom vytvořili 
malý doprovodný sbor ke koncertu 
zpěváka Jana Ledeckého. Tento kon-
cert se uskuteční u nás v Jičíně, v 
Masarykově divadle 26. listopadu 
2012 a asi 10 až 12 žáků našeho pě-
veckého oddělení společně s Jankem 
Ledeckým zazpívá dvě vánoční kole-
dy. Myslím, že to pro nás nebude 
problém, jelikož máme šikovných 
zpěváků dostatek. Tak s chutí do 
toho!!! 

Za pěvecké oddělení  

Zdenka Svobodová  

nástěnku našeho oddělení, kde bude 
vše vyvěšeno.  
     V letošním školním roce také bude 
probíhat soutěž v komorní hře. To se 
hlavně bude týkat klavírního tria 
(Tereza Kulhánková - housle, Adam 
Šulc - violoncello a Jaromír Březina 
- klavír) a určitě vzniknou další 
houslová a cellová dueta a tria. Pro-
tože jsme čerství a odpočatí, tak se 
můžeme do všeho vrhnout plni sil a 
nabiti velkou energií. ☺☺ 

 

Miloslava VrbováMiloslava VrbováMiloslava VrbováMiloslava Vrbová 

     První měsíc nového školního roku 
máme zdárně za sebou. Všichni víme, 
který den a jaký čas se koná vyučo-
vací hodina na housle nebo violoncel-
lo. Alespoň doufám ☺ 
Teď, co nás čeká?  
     Spousta krásných koncertů naše-
ho oddělení, dále více a více oblíbe-
nější „Sešitové“ (interní) koncerty, 
neminou nás ani smyčcové dílny a 
samozřejmostí je i spolupráce 
s ostatními odděleními. 
      Vše bude včas oznámeno vašimi 
učiteli. Nezapomínejte také sledovat 

Smyčcové oddělení ještě jednou... 

Hlásání o zpívání!!!  

holčička se mě zeptala: ,,A 
paní učitelko, mám tam 
taky hrát tu ,,dudáckou 
fintu?“ 
     Chviličku mi trvalo, než  
mi došlo co řekla a tak 
jsem se rozesmála na celé 
kolo a řekla si, že se s Vá-
mi o tuto perličku zkrátka 

musím podělit! 
To ale není vše!! Moje klavírní třída 
je parta veselá. 
     Při dnešní první hodině čtyřruční 
hry se ptám holčiček: ,,A jestlipak 

víte, jak se jmenuje hráč, který sedí 
nahoře?“ A Rozárka hned vykřikla:           
,,Háček!“ ☺ To mě pobavilo asi ještě 
víc, protože my, zasvěcení vodáci, 
víme, že háček je skutečně ten, kdo 
sedí ve předu, neboli nahoře, ale ne u 
klavíru, nýbrž v lodi. ☺ 
     Začátek  školního roku začal tedy 
opravdu z vesela, a tak Vám všem 
přeji, abyste se u hraní měli pořád 
čemu smát! ☺ 

                                         
Z klavírního oddělení zdraví 

Zuzka Pelcová 

     Ráda se s Vámi podě-
lím o povedená slovní 
spojení a přeřeky mých 
milých žáčků. 
     Starší klavíristé jistě 
znají pojem ,,dudácká 
kvinta“, který se používá 
při doprovodu lidových 
písniček, především 
v počátcích výuky. Minulý čtvrtek 
jsem učila nejmenovanou holčičku, 
která tento pojem slyšela úplně po-
prvé. Je moc šikovná a tak jí hra té-
to kvinty šla raz dva. Když jsme se 
ale po chvilce učily novou písničku, 

Perličky z klavírního oddělení  



                                         

"Můj manžel mě 

ještě po deseti 

letech dokáže 

chytit za ruce..." 

" Doopravdy?" 

Závidí kolegyně. 

" Jo, vždycky, 

když chci hrát na 

klavír..." 

Zážitek rodiče 
     Moje mladší dcera navštěvuje 
taneční obor u paní učitelky Černo-
chové a troufám si říct, vlastně na-
psat, že „start“ tanečního oddělení 
v novém roce byl díky ,,Pohádkám“ 
opravdu ,,ostrý“,..  
     Už první víkend moje dítko puto-
valo na dvoudenní soustředění na 
Nebákově. V týdnu potom následova-
la generálka a dvě vystoupení. To 
sobotní bylo na hlavním podiu za vel-
kého zájmu diváků. Bylo to prima a 
rýmu z té zimy jsme už vyléčily.:-) 
 
Zážitek učitele 
     Také sobotecké děti se aktivně 
zúčastnily pohádkového týdne. 

S Recitačním studiem 
Šrámkova domu opět 
v K-klubu zahrály Ča-
rodějnice a Nejlepšího 
střelce. Příjemně mě 
překvapilo, že sál 
K klubu byl zaplněn a 
že tolik dětí našlo 
cestu na tento pro-
gram. 
 
Zážitek z poznání 
Zúčastnila jsem se Kolokvia, které 
JUDr. Veselý připravil na téma  ,,Byli 
jsme a budeme zase loutkami?“ Ač-
koliv jsem nemohla být přítomna ce-
lou dobu,  jsem ráda, že lidi a téma-
ta, která mně zajímala především, 

jsem slyšela. Byl to Jan 
Jiterský se svojí přednáš-
k o u  n a  t é m a  , , 
„Odezdikezdizmus ve škol-
ství“. Doufám, že humor a 
nadhled, které  jsem si od 
pana Jiterského ,,ukradla“, 
mi chvilku vydrží. S dalším 
velmi zajímavým a pro mně 
poučným příspěvkem přišel 
PhDr. Pavel Beňo  na téma 

mobbingu, bossingu a jak jim 
čelit? A na závěr byla lahůdka 
v podobě krátkého spontánního pro-
slovu profesora Kvačka….dala bych si 
to celé klidně ještě jednou….možná 
dvakrát. 

Petra Matoušková 

ví!! 

      Větší část jejich dětí převzala 
paní učitelka MgA. Monika Chmela-
řová, která si tímto svoji rodičov-
skou dovolenou pokrátila jen o pár 
měsíců, protože původně chtěla na-
stoupit až v únoru. 

     O ostatní žáky se postaraly paní 
učitelky Bc. Zuzana Pelcová, Věra 
Čejková a Marie Stříbrná. 

     Zároveň paní učitelka Monika 
Chmelařová od 1. října 2012 převzala 
funkci vedoucí klávesového oddělení. 

 

     Od 24.9.2012 se naše paní učitel-
ka Mgr. Ivana Hučíková jmenuje 
Ivana Šimůnková. To jen pro úpl-
nost, aby se její žáci nebáli, že přišli 
o svou milovanou paňčelku… :-)  

Bc. Jaroslava Komárková 

     Paní učitelka Daniela Salayová se 
velmi těšila, jak při rodičovské dovo-
lené se vrátí z velké části ke svým 
„starým“ žáčkům a provede je letoš-
ním rokem těmi nejkrásnějšími melo-
diemi, které klavírní česká i světová 
literatura nabízí. 

    Bohužel, její zdravotní stav jí po-
volil vyučovat jen pár týdnů. My 
všichni jí přejeme, ať se brzy uzdra-

podkladem na cédéčku. Zájemci, 
hlaste se u svých pedagogů nebo 
přímo u mne (ve třídě dole v pří-
zemí) 

     Protože další ZUŠkovinky vy-
jdou až začátkem listopadu, s vel-
kým předstihem upozorňuji a zvu 
na Koncert dechového a kytaro-
vého oddělení, který se bude ko-
nat ve čtvrtek  1. listopadu od 
16.30 v Porotním sále. 

     Náš nový kytarista Vítek Heř-
man zorganizoval nejen pro svoje 

  Na slavnostním Vítání občánků 
města Jičína v sobotu 22. září v 
Obřadní síni jičínského zámku, 
které se tentokrát konalo v dopo-
ledních hodinách celkem čtyřikrát 
(vítali jsme 40 nových Jičíňáč-
ků) hráli na příčné flétny Sabina 
Hollmannová a Natálie Prokopová 
(obě ze třídy p. uč. Hučíkové - 
Šimůnkové) a na trubku Jan Hole-
ček (ze třídy p. uč. Matějky). Pro 
další vítání začátkem prosince by-
chom uvítali violoncellistu případně 
i  zpěváka. Hodí se krátké skladby 
s doprovodem nebo už nahraným 

žáky a jejich rodiče návštěvu 
a prodejní akci pana Vitáčka z 
Chrudimi (www.guitarcentre.cz).  

     S touto firmou, dodávající 
vlastní značku kytar (Vitaso) a pří-
slušenství, máme velmi dobré zku-
šenosti a jejich nástroje považuje-
me za kvalitní, s pěkným zvu-
kem a za dobré ceny. 

     Za všechny kantory dechového 
a kytarového oddělení vám přeji 
pěkný podzim,  

Mgr. Ivana Šimůnková 

Něco málo od dechů a kytar... 

Moje „pohádkové“ zážitky….. 

Personální změny nejen na klavírním oddělení... 

Hudba je božský 
dar, který dokáže 

léčit zraněnou duši i 
nemocné tělo, umí 
rozdávat radost a 

umožňuje nám 
spojovat se s tím, co 

nás přesahuje.  



Zdravím Vás milí čtenáři! 

Jelikož jsem se stal no-
vým učitelem ve Vaší hezké ZUŠ 
tady v Jičíně, myslím, že by bylo 
dobré se trošku představit. Jme-
nuji se Vít Heřman, přistěhoval 
jsem se z Jižních Čech, konkrétně 
z Českých Budějovic a ještě tro-
chu dál. Své žáky tu budu učit jak 
na klasickou kytaru, tak i elek-
trickou a dokonce už mám i jedno-
ho baskytaristu. Zkrátka se bude-
me zabývat širokou škálou hudby, 
protože kytara se používá oprav-
du v mnoha hudebních žánrech. 
Můj příchod ke kytaře byl celkem 
jednoduchý.  

24. prosince, před mnoha 
lety, jsem čekal v pokojíčku, až 
zazvoní zvoneček a pak jsem jed-
noduše šel pod stromeček a pod 
ním si kytaru rozbalil. Učit jsem 
se začal v ZUŠ v Trhových Svi-
nech, potom jsem se připravil na 
konzervatoř do Českých Budějo-
vic a teď ještě studuji Akademii 
múzických umění v Praze u skvělé-
ho kytaristy pana prof. Štěpána 
Raka.  Přeji Vám pohodový hudeb-
ní rock a těším se na společné 
hudební zážitky. 

Máme mezi učiteli nové, mladé tváře... 

     Na tanečním oddělení jste se již 
v loňském roce mohli potkávat s 
paní učitelkou Alenou Duškovou. 
Učila v pondělí na sobotecké poboč-
ce naší školy a ve čtvrtek v Jičíně. 
Již na sklonku minulého školního 
roku jsme shlédli několik choreo-
grafií, které připravila s dětmi jak 
v Jičíně, tak i na vystoupení v míst-
ním divadle v Sobotce. 

     Od letošního září pracuje v naší 
škole na plný úvazek - pondělky vyu-
čuje opět v Sobotce a zbytek týdně 

v Jičíně. Protože vystudovala ta-
neční konzervatoř v Brně, jejím 
hlavním oborem je klasický tanec. 
Ten v naší škole vyučuje téměř 
všechny ročníky. Kromě toho se 
ujala malých žáčků v přípravných 
odděleních tanečního oboru. 

    Před tím, než začala pracovat v 
naší škole, tančila po studiích na 
brněnské konzervatoři v profesio-
ná l n ím  fo l k lórn ím  souboru 
„ONDRÁŠ“ a vyučovala tanec v Zá-
kladních uměleckých školách v Nové 
Pace a v Hořicích v ZUŠ Melodie s. 
r. o.    

     Jednou z nejmladších našich 
kolegyň je ještě studentka pražské 
konzervatoře ve hře na hoboj Jar-
mila Vávrová. 

     Ta pochází z hudební a pedago-
gické rodiny Vávrů, kde tatínek je 
učitel na základní škole, příležitost-
ný hudebník a také skladatel, ma-
minka Jana vyučuje hře na klavír na 
ZUŠ v Jilemnici, kde také působí 
bratr Jarmily - Jan a vyučuje hře 
na klarinet. Její starší sestra je 
Jana Kracík, kterou jistě dobře 
znáte jako učitelku hry na zobcovou 
flétnu a fagot na naší škole. 

     Jarmila pochází ze Semil, ZUŠ 
studovala u p. uč. Horáčka v ZUŠ 
Jilemnice a nyní studuje hru na ho-
boj na pražské konzervatoři. Něko-
lik let se také věnuje hře na barok-
ní harfu, kterou také vyučuje na 
naší škole.  

     Společně se sourozenci, případ-
ně i s rodiči, za klavírního doprovo-
du také naší paní učitelky MgA. Mo-
niky Chmelařové, koncertují nejen v 
Praze, ale v poslední době jste je 
mohli slyšet u sv.Ignáce v Jičíně 
nebo v Libštátě a okolí.  

Zveme vás na koncert žáků oddělení dechových a bicích nástrojů a hry na kytaru  

1. 11. 2012 v 16:30 - Porotní sál 


