
    Milí žáci, učitelé, rodiče i 

příznivci naší školy. 
     V s t o u p i l i  j s m e  d o 
posledního měsíce letošního 
roku a zanedlouho nás čekají 
nejkrásnější svátky, které by 
nám všem měli přinést radost, 
pohodu a  rodinná setkání - 
Vánoce. 
     Přeji vám všem, abyste je 
prožili v klidu mezi svými 
nejmilejšími, abyste pod 
stromečkem našli každý to, co 
si přejete. Aby vám nezaskočila 
rybí kostička v krku a Štědrý 
den byl plný tajnosnubných 
překvapení a lásky!  
    Do následujícího roku 2013 
vám přeji pevné zdraví, splnění 
všech  vašich přání, úspěchů 
osobních ,  pracovn í ch  i 
studijních a abychom byli 
obklopeni milými a přátelskými 
lidmi. Ještě mnohem víc vám z 
celého srdce přeje 

Jaroslava Komárková 
ředitelka školy  

     Dechové oddělení uspořádalo 
„Podzimní dechový koncert“ a žáci 
i učitelé, dechaři, hráli i na jiných 
vystoupeních, na akcích pořáda-
ných městem Jičín, Jičín-město 
pohádky, na předávání cen spor-
tovcům, vítání občánků aj. 

     Žáci, sólisté, ve výuce většinou 
již postoupili tak daleko, že jsou 
už  schopní zahrát na Vánoce kole-
du a pár písniček. (Ale ne každý 
před návštěvami a rodinou svoje 
umění předvádí rád.) 

    V dechovém oddělení dobře 
pracuje kvarteto trumpet (vede 
jej p. uč. Tomáš Klazar)  a žesťový 
soubor (pod vedením p. uč. Ondře-
je Matějky)  ve složení 2 trubky, 
lesní roh a pozoun. Soubor zobco-
vých fléten „Flétnium“ vede p. uč. 
Jana Kracík a soubor „Fleso“ z 
příčných fléten p. uč. Ivana 
Šimůnková. Dále v našem odděle-
ní působí různá menší seskupení 
komorní hry, kde hraje například 
trubka s klavírem nebo dvě flétny 
s klavírem a také soubor bicích 
nástrojů (p. uč. Milan Adamec). 

     Se smyčcovým souborem (vede 
jej p. uč. Ondřej Koláčný) připra-

vují dvě příčné flétny 3.  větu z 
koncertu barokního skladatele 
J. Ch. Pepusche. Soubor se 
c h y s t á  v y s t o u p i t  n a 
„Mikulášském koncertu“ 5. 12. 
2012 v 17:00 hodin. 

     Po vánočních prázdninách 
čekají žáky dechového oddělení 
pololetní přehrávky a všechny 
dechové komorní seskupení 
školní kolo soutěže . 

     K souborové, komorní i or-
chestrální hře je potřeba více 
žáků. To samozřejmě naráží na 
problém termínu i času. Vždy je 
potřeba, aby se všichni sešli ve 
stejnou dobu. Skloubit dojíždě-
ní, odpolední vyučování i další 
zájmovou činnost (sport, jazy-
ky, atd.) je vždy pro každého 
v e l m i  n á r o č n é .  A l e 
dobře fungující soubor nabízí 
nejen radost ze společného 
muzicírování, ale i zodpověd-
nost za společný výsledek, za 
úspěch celého souboru i osobní 
realizaci. 

     Žáci kytarového oddělení, 
kteří hrají v kytarovém orchest-
ru - „KOR“,  také již le-

tos   vystoupili na Podzimním 
koncertě a nyní připravují svoje 
vystoupení s vánočními koleda-
mi na Mikulášský koncert 5. 
prosince. Připravujeme také 
další program  na únorový ky-
tarový podvečer a skladbu pro 
dubnové vystoupení  v rámci 
školního projektu „The Beat-
les“. Práce je dost a čas běží. 

     V době vánočních prázdnin 
nás zejména televize oblažuje 
mnoha programy, z nichž ně-
které opravdu stojí za shlédnu-
tí. Např. Novoroční koncert 
Vídeňských filharmoniků a 
řada záznamů koncertních 
vystoupení vynikajících sólistů 
a souborů mnoha hudebních 
žánrů. Není nutné vidět vždyc-
ky všechno celé, ale alespoň 
výběr z pořadů a i  15minutové 
soustředěné podívání se na 
kvalitní hudební pořad může 
potěšit. 

     Přeji všem svým kolegům a 
žákům pěkné Vánoce, šťastný 
vstup do nového roku a úspěš-
nou práci i vystoupení,  

Mgr. Ivana Šimůnková 

Smyčcové oddělení 
     Vážení a milí přátelé, 

     školní rok je v plném proudu, jeho první 
čtvrtletí je již minulostí a smyčcové oddělení 
může předvést plody své činnosti. Během 
listopadu proběhly populární „smyčcové 
dílny“, při nichž si téměř každý hráč na 
smyčcový nástroj ochutnal hraní před svými 
kamarády a při společném poslouchání a 
diskuzi jsme sdíleli strasti i radosti hry na 
ony krásné nástroje, jimž vládne smyčec. 
Netrvalo dlouho a mnozí vystoupili na prv-
ním samostatném Koncertě smyčcového 
oddělení. 

     Ten se odehrál ve čtvrtek 29. listopadu v 
Obřadní síni jičínského zámku. Nejen, že se 
místa k sezení brzy zaplnila, ale bylo třeba 
přidávat židle. Sešlo se opravdu početné 
publikum, nejvíce z řad rodičů, prarodičů a 
kamarádů. Velice nás potěšilo, že naše účin-
kující přišly podpořit paní učitelky a žáci 
pěveckého oddělení. Je to příjemné vnímat 
zájem a sounáležitost mezi jednotlivými 
odděleními – děkujeme!! 

     Tentokrát představovala těžiště věko-
vých kategorií početná skupina nejmladších 

hudebnic a hudebníků z přípravného studia a 
nižších ročníků I. stupně. Ze tříd paní uč. 
Miloslavy Vrbové, Kateřiny Záveské a Ondře-
je Koláčného se představilo celkem 22 čísel. 
Mladé hráčky a hráče na violoncello skvěle 
doprovázela paní učitelka Marie Stříbrná. 
Jejich čísla zaznamenala velký úspěch – 
ovládnout nástroj jako je violoncello, to přece 
něco znamená. Skvělé výkony žáků paní uč. 
Vrbové však můžeme slýchat pokaždé.  

     Radost přineslo úvodní vystoupení smyč-
cového souboru, který funguje od letošního 
školního roku a je znát, že si jeho členové 
navzájem pěkně rozumí. Dokonce nacvičili 
nelehký kus se dvěma flétnistkami – žákyně-
mi paní uč. Šimůnkové. Vystoupení nejmlad-
ších houslistek a houslistů se také velmi 
podařilo. Vidět a slyšet tak malé muzikanty s 
ještě menšími housličkami je krásné. Závě-
rečná čísla patřila už zkušenějším hudební-
kům. Bára Vacková spolu s Katkou Kodešo-
vou samy nacvičily Téma s variací S. Suzuki-
ho a program završili houslistka Kristýna 
Veselková s klavíristou Adamem Rychterou. 
Jejich podání Romance z filmové epizody 
Final Fantasy podpořilo příjemný dojem z 
celého koncertu. Zkrátka, první koncert 
smyčcového oddělení dopadl moc dobře. Mě-
síc prosinec bývá muzikantsky poměrně pest-

rý a ani naše škola nebude letos pozadu. 
Velký koncert se chystá již 5. prosince 
(již podle data lze odtušit, že půjde o Mi-
kulášský koncert) od 17:00 hodin v 
Porotním sále a o den později se koná 
koncert Čas sněhu přichází, kde se před-
staví v klavírních sólech paní uč. Zuzana 
Pelcová, dále klavírista František Fišer 
(žák paní uč. Věry Čejkové) a také  duo 
Kristýna Veselková (ze třídy p. uč. Koláč-
ného) a Adam Rychtera (ze třídy paní uč. 
Kataríny Kalvodové). Na koncert Vás 
všechny srdečně zvou učitelé Jitka Koláč-
ná Břízová a Ondřej Koláčný.  

     V průběhu prosince se také uskuteční 
vánoční (besídkové) koncerty každé třídy 
zvlášť. To už budou na dveře klepat Váno-
ce, a tak, prosím, přijměte upřímné přání, 
aby se letošní advent a vánoční svátky pro 
Vás staly dobou zklidnění, načerpání sil a 
potěšení ve společnosti Vašich nejbližších. 

      Krásné Vánoce a šťastný vstup do 
nového roku přejí učitelé smyčcového 
oddělení. 

Bc. Ondřej Koláčný 

Miloslava Vrbová 

Kateřina Záveská 

Dechové, bicí a kytarové oddělení bilancuje... 

ZUŠkovinky, prosinec 2012 



Kamínek první - kytary  

     Letos paní učitelce Haně Botkové přibyl 
v Sobotce jeden vyučovací den a s ním něko-
lik nových adeptů a adeptek hry na kytaru. 
Kolegyně Botková je velmi chválí. A já s 
radostí sleduji, jak malé děti „vláčí“ kytaru. 
Připomíná mi to dobu, kdy jsem přišla do 
Sobotky a na kytaru tady hrál ,,každý“. 

Kamínek druhý - flétny 

     Panu učiteli Matějkovi naopak jeden den 
ubyl. A tak nám flétny nejenom nepřibyly, 
ale zároveň na jednu hodinu chodí dvě děti. 
Není to na naší pobočce obvyklé (na hlavní 
budově v Jičíně ale tomu tak je) a už vůbec 
ne lehké. Ale děti i kolega Matějka se 
s tím ,,vypořádali“ na jedničku. Alespoň  
soudím podle duet a trií, které každé úterý 
z vedlejší třídy slyším.  

Kamínek třetí - taneční 

     Paní učitelka Dušková k nám jezdí dru-
hým rokem. Rozjezd letošního roku byl ná-
ročnější, důležité je, že dětem se tancování 

líbí a stále se hlásí nové. 

Kamínek čtvrtý - klavír 

     Zatímco v kytarách je spousta malých 
dětí, klavíristé v Sobotce nám stárnou. Už 

dva roky po sobě jsme 
nemohli přijmout 
nikoho nového, proto-
že s paní učitelkou 
Jenčovskou máme 
plné ruce práce. Na-
víc kolegyně Jenčov-
ská začala s pečlivostí 
učit Hudební nauku. 
A Hudební kulturu. 
Bohužel, žákyně její 

třídy doslova postihla série zranění ruky.  

Kamínek pátý - Notička a Pihofleky 

     Do Notičky letos chodí sedmnáct dětí. 
Velké věkové rozpětí žáků (Mš až třetí třída 
základní školy) a dvouhodinová dotace výu-
ky je pro mě pěkný oříšek. Ale už jsme si na 
sebe zvykli a spolupráce s dětmi je velmi 
pěkná. Komorní soubor „Pihofleky“ je pro 

děti , ale i pro mne nová zkušenost. Myslím, 
že se všichni dobře bavíme a že je za námi 
vidět kus práce.  

Kamínek šestý - naše akce v prosinci 

1.12. Notička zpívala při rozsvěcování vá-
nočního stromu v Sobotce 

12.12. 17.00 Vánoční koncert v sále spořitel-
ny v Sobotce 

17.12. Vánoční přehrávka žáků p. uč. Jen-
čovské a Matouškové 

20.12. Vánoční přehrávka žáků p. uč. Bot-
kové  

Kmínek sedmý  - pár slov na závěr 

Moji milí kolegové, bez vás by se děti 
z malého města k hudebnímu nástroji a 
tanci nedostaly, protože v tomto případě je 
do Jičína  opravdu daleko. Proto za sebe i za 
ně: DĚKUJI. 

Petra Matoušková 

na které se můžete těšit.  

     V tomto školním roce budete moci shléd-
nout menší výstavu při Mikulášském kon-
certě, která je prezentací především těch 
nejmenších dětí. Velká výstava se pak 
uskuteční během prosince a to v předsálí 
místního biografu. Zde si budete moci pro-
hlédnout tradiční průřez tvorby jednotli-

     Milí příznivci výtvarného oboru. 

     Starý rok se uzavírá a mým úkolem je, se 
s vámi alespoň prozatím rozloučit. V lednu 
nastupuji na mateřskou dovolenou, a proto 
mi dovolte, abych vám co nejsrdečněji podě-
kovala za společně strávený čas. Zatímco se 
budu věnovat milým povinnostem rodičov-
ství, mé místo zastoupí dva mladí kolegové, 

vých ročníků výtvarného oboru, který je 
z velké části věnovaný období Vánoc, ovšem 
ve zcela jiném kabátě. 

Přeji vám příjemný a klidný advent a šťast-
ný vstup do Nového roku.  

                                                                                                                          
Mgr. Zuzana Nejedlá                                

Sobotecká mozaika 

Výtvarný obor 

užili stejně tak dobře jako my s dětmi. 

Byl to pro mě první koncert absolvovaný 
s jičínskými zpěváčky a hned takový skvělý 
zážitek! Dětem i rodičům za něj děkuji a 
těším se na další pěvecká vystoupení. 

     Nejbližší se uskuteční  5. 12. – Mikuláš-
ský koncert – v 17:00 hodin v Porotním 
sálu, kde se představí žáci hudebního oboru 
ZUŠ, a 14. 12. v 16:30 hodin nás čeká malý 
koncertík v knihovně – tedy spíš taková 
vánoční besídka s rodiči.  

     Myslíme už také 
na nový rok a plánu-
jeme hned v lednu 
společnou hudebně 
p ě v e c k o u  d í l n u 
s kapelou Výmolly 
v poli, Netrafolkou a 
s pěveckými sbory. 

     Od ledna budou 
také probíhat komor-
ní koncerty ZUŠ 
v Porotním sálu, kte-
rých se pěvecké oddě-
lení bude pravidelně 
účastnit. 

Kateřina Synková 

 
     Děkujeme všem za 

příjemné podzimní období na jičínské ZUŠ a 
přejeme nám všem pohodové Vánoce a do 
nového roku 2013 mnoho dnů, kdy nám 
bude do zpěvu!!!  

Zdenka Svobodová a Kateřina Synková 

     V pondělí 26.11. se v Masarykově divadle 
v Jičíně uskutečnil Vánoční koncert Janka 
Ledeckého. Pan Ledecký nás požádal o pár 
zpěváčků, kteří si společně s ním na koncer-
tu zazpívají dvě koledy. S paní učitelkou 
Zdenkou Svobodovou jsme vybraly několik 
sólistů, převážně ze 3. a 4. ročníků, ze kte-
rých vznikl malý pěvecký sbor. A musím 
říci, že velmi šikovný sbor!  

     Obě koledy – Tichá noc a Pásli ovce vala-
ši, které měly děti pečlivě nacvičené, zazpí-
valy s přehledem a navíc bylo na dětech 
znát, že si to opravdu užívaly!  Nejen, že se 
krásně poslouchaly, ale také jim to moc 
všem slušelo a úsměvy nešetřily. Doufám, 
že i rodiče a ostatní posluchači si koncert 

Hlásání o zpívání Když ne jindy, je teď chvíle jediná, 
kdy sejít se má celá rodina. Někdy 

to nejde a pak stačí maličko - 
poslat milé vánoční přáníčko. 

Šťastné a veselé!  



Moji milí kytaristé, 

     po pár měsících zde s Vámi mohu říci,  
že mám radost. Děkuji rodičům, že se 
nebojí svěřit své děti do rukou mladého 
učitele a já věřím, že se Vaše kytarové 
umění společnými silami bude stále zlep-
šovat. Samozřejmě je dobré stát nohama 
na zemi a být obeznámen s tím, že ne 
každému žákovi jde hra na kytaru raz, 
dva. To je dáno také tím, že klasická kyta-
ra není vůbec jednoduchým nástrojem. 
Vždyť jen správně uchopit tento nástroj je 
sám o sobě náročný úkole jak  pro ruce, 
tak i celé tělo. Nebo tvorba silného  kyta-

rového tónu je záležitostí pro 
někoho i na celý život.  

     Pro mně  je však důležitá 
věc, ať už hrajete jakkoliv, že 
jste  slušní, nadaní, chytří lidé, 
se kterými, z mého pohledu, 
dobře vycházím a rád Vám 
předávám své zkušenosti, na 
kterých stále, jako vy, usilovně 
pracuji.  

     Těším se na naší třídní 
Vánoční přehrávku, která se 

uskuteční v úterý 18. pro-
since v 17.30 v hudebním 
oddělení jičínské knihovny 
V. Čtvrtka v Denisově ulici.  

     Přeji Vám příjemné a 
dlouhé Vánoce, ať máte 
možnost být se všemi, které 
máte nejraději, dobrou nála-
du a chuť se učit stále něče-
mu novému, ať už je to ky-
tara či cokoliv jiného. 

BcA. Vít Heřman 

se, vždy v duchu 
přátelské a po-
vzbudivé atmo-
sféry! 

     8. února 
2013 nás čeká 
další Klavírní  
koncert, tento-
krát sestavený 
ze skladeb pro 
čtyři ruce. Vy-
stoupí žáci, kteří 
navštěvují hodi-
ny čtyřruční 
hry, ale i ti, 

kteří hrají čtyřručně v hodinách se svým 
panem učitelem či paní učitelkou. 

     11.dubna vás srdečně zveme na Koncert 
učitelů, kde se vám a vašim dětem předsta-
ví učitelé, jak je možná ještě neznáte!  

14. května vystoupí absolventi klavírního 
oddělení. Letos poprvé mají svůj samostat-
ný koncert. Je jich totiž  tolik, že bychom 
vám jejich výkony chtěli představit v celé 
šíři. 

Vážení  rodiče , milé děti, 

     nový školní rok se nám pěkně 
rozběhl a my bychom vás rádi sezná-
mili s tím, co nás letos ještě čeká  na 
klavírním oddělení. 

     22. listopadu proběhl v Porotním 
sále Koncert žáků klavírního odděle-
ní. Vše jsme zachytili také na fot-
kách, které si můžete prohlédnout již 
brzy na naší školní nástěnce a na 
stránkách školy na facebooku a re-
cenzi, jak to všechno bylo v článku výše :-) 

Co nás čeká… 

     Prosinec je časem adventním, takže se 
můžete v posledním předvánočním týdnu 
(17. - 20.1.) těšit na třídní besídky, kde za-
zní kromě dosud nastudovaných skladbiček 
také koledy a kam je celá vaše rodina srdeč-
ně zvána! 

     V lednu (14. - 18. 1. 2013) proběhnou ve 
všech oborech pololetní přehrávky. Nebojte 

     Závěr školního roku, tedy měsíc červen, 
je jako každý rok časem zkoušek, tedy pře-
hlídkou celoroční práce opět ve všech obo-
rech. Zkoušky proběhnou v týdnu od 3. - 7. 
6. 2013. 

     Zakončením školního roku bude pak 
Absolventský koncert a slavnostní vyřazení 
žáků všech oborů 19. června 2013, vše pod 
taktovkou paní ředitelky. 

     Přejeme vám krásný a klidný adventní  
čas, ještě krásnější Vánoce v kruhu rodin-
ném, šťastný vstup do nového roku 2013 a 
mnoho radosti z vašich dětí a jejich pěkného 
muzicírování!! 

A nebojte se, určitě to není všechno!      
Čekají vás koncerty dalších oddělení. Velký 
projekt „The Beatles“ a další kulturní akce 
v naší škole. Budeme vás o nich včas infor-
movat. 

Těšíme se na vás!! 

                                                                                
Za celé klavírní oddělení  

MgA. Monika Chmelařová 

Z kytarové třídy... 

Klavírní oddělení 

Štěstí a lásku, radost a něhu, ať 
Tobě přinese vánoční sen. Přání 

mé najdeš ve vločce sněhu, zachyť 
ji na ruku v ten šťastný den.  

     Za oknem sype se sněhová 
nadílka, záclony provoní anýz a 
vanilka. Vánoční koledy zpívají 
andělé, už jsou tu Vánoce - 
šťastné a veselé! 

Editě Kašparové a Rozárlii Kuchařové. 
Night Dance s chutí  předvedla Amy Morillo 
a velmi pěkně si zabluesovala v Blues v noci 
Kristýna Janouchová. V skladbě Růžový 
panter se předvedla  velmi dobře  Rozárka 
Vejražková. 

   Ze starší klasické hudby zaujala  svou 
hrou Serenády L. van Beethovena Edita 
Kašparová. Stylovost  hry nechyběla Darině 
Stránské v Haydnově Sonátě  F dur a Jaro-
míru Březinovi v Mozartově Fantazii d moll. 

     Všechny výkony mladých klavíristů byly 
na dobré úrovni. Klavíristé hráli s citem, 
bylo  cítit, slyšet i vidět  jejich radost ze hry  
a téměř všichni  hráli  zpaměti. To je chvá-
lyhodné, protože k veřejnému provedení 
klavírních skladeb hra zpaměti patří. 

    Dvacet mladých klavíristů zpříjemnilo 
čtvrteční podvečer všem přítomným. Odmě-
nou jim byl  upřímný a velký potlesk. 

   Dík patří též učitelům, kteří s trpělivostí a 
láskou  své žáky na koncert připravili a 
dopřáli nám tak milý umělecký zážitek. 

   Těšíme se na další koncert! 

Věra Čejková 

   V  plném Porotním sále Jičínského zámku 
hrálo 20 mladých umělců klavíristů. Malý, 
nadějný klavírista Matouš Tměj (2.roč.) 
otevřel koncert krásnou  skladbou „Žert“. 

     Zajímavostí byl velký počet čtyřručních 
vystoupení. Sourozenecká dvojice  - sestry 
Marie a Anna Krejcarovy upoutaly svou 
hrou skladby Michaela Nuitena: Rain Play. 

    V Disco Visit Stevena Mehla  se velmi 
zdařile představily Jana Jarolímková a 
Tereza Špicarová. Anna Fišerová to 
„roztočila“ v Kolotoči  polské skladatelky 
Janiny Gars‘cii. Koncertem se „plížila“ též  
zajímavá skladba: Plížící se kočka od 
W.Gillocka, kterou hrála  s úsměvem  Aneta 
Bartková a Kruhy na vodě Mike Schoen-
mehla  rozvířila Kateřina Kodešová a Tere-
za Kolářová. 

     V celém koncertu se vůbec hodně 
„tančilo“: Sunlight Waltz dobře zahrála 
Adéla  Kyzivátová, Taneček  opravdu tančil 

Jaký byl klavírní koncert ve čtvrtek 22. listopadu  



Kdo má v prosinci narozeniny? 

• 1. 12. - p. uč. MgA. Komárek František (54) 

• 10. 12. - Mgr. Jiřina Hornová (66) 

• 15. 12. - p. uč. Jindřiška Jůzová Barchini (30) 

• 20. 12. - Věra Grohmanová (68) 

• 27. 12. - p. uč. Jitka Břízová Koláčná (28) 

Všem oslavencům srdečně přejeme do dalších let jen vše 

nejlepší! 

mek. Pod ním nachází malá Klárka dárek 
od svého strýčka – veselou hračku louskáč-
ka, který snadno louská oříšky. V masce 
kouzelníka se objevuje dětmi nepoznaný 
strýc Kláry a Frantíka a děti jsou nadšené 
jeho uměním oživovat jejich hračky a vy-
mýšlet pro ně zábavy. Bratr Klárky Fran-
tík, velký nezbeda a posměváček, nechtěně 
louskáčka Klárce rozbije. Strýc umí ale 
všechno a Klárce loutku opraví. Večer skon-
čil a hosté se rozcházejí. Klárka něžně ko-
nejší svého polámaného kamaráda a odchá-
zí spát. Snad se jí bude zdát třeba o Myším 
králi, princi a princezně, které viděla v lout-
kovém divadle………… 

    Noc. Klárka spí v postýlce spolu se svou 

     Co je nového v našem tanečním odděle-
ní? Pracujeme na vytvoření nových choreo-
grafií, které uvedeme v našem tradičním 
dubnovém představení v Masarykově diva-
dle v Jičíně. Téma letošního tanečního veče-
ra bude „Umění v životě“. Samozřejmě, že 
důležitou akcí bude soustředění, na které 
pojedeme v březnu. Termín upřesníme 
v lednových „Zuškovinkách“. Budeme se 
také připravovat na společný celoškolský 
projekt, na kterém budeme účinkovat 
s ostatními obory naší školy v květnu příští-
ho roku. Název tohoto vystoupení bude „The 
Beatles“.  

     Připomeňme si v této adventní době 
známý vánoční příběh, na jehož téma na-
psal Petr Iljič Čajkovskij překrásnou hudbu 
a vznikl balet „Louskáček“. 

jednání 

    V malém městečku se o vánočních svát-
cích scházejí hosté. Děti nedočkavě čekají, 
kdy už konečně uvidí vánoční stromeček a 
dárky. Vytoužený okamžik nastává a přede 
všemi se otevírá pohled na nazdobený stro-

zamilovanou hračkou – louskáčkem. Zdá se 
jí podivuhodný sen, v němž je její kmotr 
skutečným kouzelníkem, a rozehrává velký 
fantaskní příběh Klářina snu, kde hlavní 
postavou je oživlý Louskáček. Ten vítězí v 
bitvě s myší armádou, definitivně poráží 
zlého Myšího krále, a proměňuje se v krás-
ného prince. 

    Vydávají se spolu na dalekou a kouzelnou 
cestu… 

jednání 

    Klárka a princ Louskáček  se ocitají v 
pohádkové zemi, kde je vítají hosté slavnos-
ti, kteří přicházejí z různých zemí. Všichni 
vesele oslavují a tančí. 

    Ale.. vše to byl kouzelný sen. Skončila noc 
a s ní odešlo i noční snění. Začíná nový den, 
Klárka se probouzí doma u vánočního stro-
mečku a na jejím klíně leží hračka louská-
ček… 

     Nastal adventní čas a já bych vám všem 
chtěla popřát jeho krásné prožití, šťastné a 
klidné  Vánoce a mnoho radosti a zdraví. 

Eva Černochová 

Srdečně jste zváni na akce školy v prosinci: 
• 5. 12. v 17:00  - Porotní sál - Mikulášský koncert  
• 6. 12. v 16:00 - Muzeum hry - chodba - vernisáž výstavy, hraje Netrafolka pod vedením p. uč. Zdeny Svobodové 
• 12. 12. v 17:00 - sál spořitelny v Sobotce - Vánoční kon-cert žáků pobočky 

• ostatní termíny předvánočních vystoupení jednotlivých tříd naleznete na našich webových stránkách  -www.zusjicin.cz    

Taneční oddělení 


