
Milí žáci i rodiče. 

K 1. lednu 2013 nastává změna vyu-
čujících ve výtvarném oboru.  
Paní učitelka zuzana Nejedlá nám 
odchází na mateřskou dovolenou a 
její místo ve výuce zaujmou dva noví 
učitelé. 

Jedním z nich je pan učitel Jakub 
Horský, který bude vyučovat žáci dle 
rozvrhu v pondě l í  a  úterý. 
(mimochodem je to také náš bývalý 
žáka, ale v naší ZUŠce navštěvoval 
výuku hry na české dudy u pana uči-

tele Šilhána. Výtvarku na-
vštěvoval ve svém rodném 
městě v Hradci Králové). 
Druhým vyučujícím je pan 
učitel Marek Hofman. 
Ten bude vyučovat výtvar-
ku ve středu, čtvrtek a pátek. Oba 
páni učitelé se na vás, na žáky, moc 
těší, tak jim přejeme, aby se vám 
společně dobře pracovalo. 

Paní učitelce Nejedlé přejeme, aby 
se v klidu a pohodě připravila na 
příchod svého prvního miminka. 

V příštích číslech našich zpráv vám jed-
nak blíže představíme oba učitele i vám 
představíme nově narozená miminka 
našich vyučujících (Anežku Bičíkovou, 
Toníčka Koláčného a ? Nejedlou x ?
Nejedlého). 

Bc. Jaroslava Komárková 

Změna ve výtvarném oboru 

Z Á K L A D N Í  U M Ě L E C K Á  Š K O L A  J .  B .  F O E R S T E R A ,  

W W W . Z U S J I C I N . C Z  

     Ohlédnutí za adventem na pěvec-
kém oddělení.  
     Již tradičně jsme zpívali při rozsvě-
cení vánočního stromu na Valdštejnově 
náměstí. Naše žákyně Darina Stránská, 
Simona Tlustá a Kateřina Tobiášová se 
tohoto úkolu zhostily velmi dobře i 
přesto, že zpívat venku za chladného 
počasí není nic snadného. 
     I na Mikulášském koncertu ZUŠ, 
který měl velmi kladnou odezvu, jsme 
měli zastoupení. Pěvecké oddělení 
reprezentovali tentokrát ti nejmladší. 
Zámecké myšky s pásmem koled. Te-
reza Gabriela Nosková zastupovala 
sólisty a pěvecké duo Natálie Kleistne-
rová a Kateřina Kozlová zase komorní 
zpěv. Toto duo zpívalo také při otevře-
ní kavárny v Domově pro seniory, kte-

rou tam zřídilo sdružení Apropo. 

     Mladší žáci pěveckého oddělení se 
také představili svým rodičům na Vánoč-
ním zpívání v Knihovně V. Čtvrtka. Bylo 
to velmi milé setkání. Všichni jsme si ho 
společně užili!!! 
     Starší žáky představíme na koncertech 
ZUŠ v Porotním sále v novém roce. 
Netrafolka se také v adventu prezentova-
la, a sice na vernisáži výstavy Historie 
modrotisku v jičínském muzeu. Zazněly 
dvě lidové písně - Což ten panský mostek 
prohýbá se a Kukačka kuká. Navíc jsme 
přidali jednu vánoční - Kristus pán se 
narodil. 
     Myslím, že advent byl pro nás velmi 
bohatý a  také obohacující, takže jsme si 
ho hezky prožili!!! 
     Do nového roku 2013 přejeme všem 
našim žákům i sobě štěstí, zdraví, pokoj 
svatý… a hlavně zdravé hlasivky!! 

Za pěvecké oddělení Zdenka Svobodová 

ZUŠkovinky, leden 2013 

Hlásání o zpívání 

Eliško, držíme Ti palce! 

     Eliška Frydrychová je absolventkou naší 
základní umělecké školy a nyní se zodpovědně 
připravuje k přijímacím zkouškám na pardu-
bickou konzervatoř v oboru hry na klavír. Od-
malinka inklinovala k umění a v tomto ohledu 
byla velmi všestranná. Kromě výuky klavíru  
navštěvovala i obor výtvarný pod vedením 
Ivonne Kalenské - Andersson. Vedle toho 
zvládala i hru na elektrickou kytaru, do které ji 
zasvětil pan učitel František Komárek, a tak se 
zároveň stala i členkou školní hudební skupiny 
„Výmolly v polli“ pod vedením Jany Drašaro-
vé (my ji známe pod jménem Včeláková). 
     Nejvěrnější ovšem zůstala klavíru. Na piano 

chodila k paní učitelce Petře Matouško-
vé, která ji dovedla k absolutoriu druhé-
ho cyklu na naší škole. 
     Všechny zkušenosti, které zde získa-
la, uplatnila v přijímacích řízeních nej-
prve na Střední odbornou školu pedago-
gickou v Nové Pace a později i na VŠ 
(Pedagogickou fakultu Univerzity Hra-
dec Králové), kde letos získala titul 
bakalář. 
     Přejeme Elišce, aby se jí stejně 
dobře vedlo i v talentových zkouškách 
na konzervatoř, které se konají již tento 
měsíc a mohla se tak stát časem další 
naší kolegyní. 

MgA. Eliška Jenčovská 



     V prosinci jsem se jela 
podívat na vánoční trhy 
Drážďan. V Drážďanech 
pršelo, zima kolem nuly, 
nevlídno, slaná břečka, která 
nateče do jakýchkoliv 
bot, předvánoční nákupy, 
Zwinger, spousta lidí, svaře-
né víno, grilované klobásy, 
štoly, horký ajrlikér a spous-
ta dalších dobrot.  
     Na trzích  bylo slyšet 
nahrávky světových vánoč-
ních písniček  a bylo i muzi-
kantů  dost - na jednom kon-
ci tržiště  pršelo do 
not  zmrzlé slečně hrající na 
zobcovou flétnu jednoduché 
skladbičky. Na druhém kon-
ci hrál na tahací harmoniku 
ruský voják a s kolegou zpě-
vákem kozákem zpívali zná-
mé  ruské písničky. Na dal-
ším konci stál nejspíš stu-

dent s trubkou a příliš rychle 
hrál první větu z Haydnova 
koncertu pro trubku. Na dal-
ším konci podupával němec-
ký soubor zpívající staré 
německé písně.  
     V prosinci jsem slyšela v 
rádiu výsledky ankety o nej-
otravnější a nejhorší vánoční 
píseň. Umístily se prakticky 
všechny staré i nejnovější, 
které známe. V prosinci je 
naše trpělivost zkoušena 
vyhráváním hudby ve všech 
podobách - při nákupech, na 
spoustě koncertů, v médiích, 
 na ulicích až si jeden říká 
 "to je konec"..... ale konec 
světa to nebyl a nenastal a 
tak se budeme s muzikou 
setkávat a těšit dál. 
     Úspěšný rok 2013 za 
dechové a kytarové oddělení 
 přeje       Ivana Šimůnková 

ard) a děti si vedly velmi 
dobře. Zahráli si už i někteří 
noví žáčci prvního ročníku a 
tréma na nich nebyla vůbec 
znát.  

     Žáci, kteří se připravují 
letos na soutěž si mohli poprvé 
něco obehrát před publikem a 
určitě se jim to bude hodit.  

     Přejeme všem našim dětem, 
aby na každém dalším koncer-
tě hrály stejně dobře nebo ještě 
lépe. 

Pavel Krčmárik a kolektiv 

     4. prosince jsme uspořádali, 
jako obvykle před Vánoci, 
v Porotním sále jičínského 
zámku keyboardový koncert. 
Letos hráli žáci už tří učitelů 
keyboardu (nějak se nám to tu 
rozrůstá) - paní učitelky Zuza-
ny Pelcové, Marie Stříbrné a 
pana učitele Pavla Krčmárika. 

     Pro uspokojení potřeb na-
šich dětí jsme museli do sálu 
nastěhovat čtyři keyboardy, 
což je rekord. Program byl 
velmi pestrý, dokonce jsme 
slyšeli i duo (flétna a keybo-

Klavíristé v hudební kultuře…. 

Ohlédnutí za keyboardovým koncertemOhlédnutí za keyboardovým koncertemOhlédnutí za keyboardovým koncertemOhlédnutí za keyboardovým koncertem    

v očích vykřikne: „AHÁÁ“ 
a když tuto radost pošle dál - 
pomůže spolužákovi, aby 
pochopil taky, tomu říkám 
sladký učitelský bonbónek. 
     Co vám popřát, milí kla-
víristé. V září jste si sami 
řekli, co si přejete: chcete 
dobře číst basový klíč, rozu-
mět notovému zápisu, stup-
nicím, akordům, pálí vás jak 
si poradit s trémou a spoustu 
dalších věcí. A tak vám pře-
ji, abyste se ze všeho, v čem 
se zlepšíte (a o vašem pokro-
ku není pochyb), dokázali 
radovat. Abyste se svými 
spolužáky, muzikanty, a se 
samotnou hudbou byli těmi 
nejlepšími kamarády.  
      
     Vše dobré do roku 2013 
Vám přeje Vaše „pančelka" 

 Katarína Kalvodová 

     Milí naši klavíristé,  
máme za sebou čtyři měsíce 
„spešl“ klavírní hudební nau-
ky - kultury 3. - 5. ročník. Už 
se na nás nemusí zlobit ostat-
ní muzikanti, že se musí učit 
něco, co při hraní nutně ne-
potřebují ☺, a tak se napří-
klad s tím naším basovým 
klíčem či harmonií každé 
pondělní odpoledne pereme, 
co to dá. A že vám to jde!      
     Skupinovou práci, kterou 
jsem vám na začátku roku 
navrhla, jste přijali s nad-
šením a každý týden dokazu-
jete, že to byla dobrá volba.   
      Je super, jak si pomáháte, 
radíte, třeba se i dohadujete, 
jaké řešení zvolit…, no 
prostě skvěle spolupracujete, 
přesně tak, jak to mezi muzi-
kanty má být. A věřte, není 
větší radost pro učitele, než 
když jeho žák s radostí 

 

Postřehy... 

„Hudba je lékem  

na trápení duše“ 

A Ježíšek přece je! 
jsem úplně zapomněla ..“ (a v duchu jsem 
si říkala: „,No, a mohl by taky doma ukli-
dit..“ ☺). A měla jsem klid a jasno .. Dou-
fám, že vy také… 

     Věřím, že jste se nakonec ani vy v před 
Vánocemi nehonili, užívali jste si adventní 
čas v poklidu, rozjímání a ve spojení 
s duchovnem. 

Nevadí někdy, že nemáme včas nakoupené 
všechny dárky, pořádně uklizeno a hodně 
napečeno. To přece není důležité! 

     Ježíšek to přece všechno včas a k naší 
spokojenosti zařídí!    S přáním  šťastného 
nového roku, 

MgA. Monika Chmelařová 

muset utrácet peníze, on to přece 
všechno zařídí ...“ Upřímně jsem se 
rozesmála a řekla si: ,,No jasně, já 

     Jely jsme takhle s mojí sedmiletou 
dcerou do Jičína na vánoční besídku jejich 
flétnové třídy. 

     Bylo18 . prosince  odpoledne .  Hlavou  
se mi honilo tolik věcí… „Co musím 
všechno udělat? Zařídit, nakoupit, uklidit, 
napéct cukroví…?“. A tak jsem chtěla co 
nejefektivněji využít každou minutu a 
navrhla jsem: „Anežko, co kdybychom na 
cestě zpátky koupily stromeček? Pomohla 
bys mi ho vybrat?“ Jaký byl můj  úžas, 
když mi moje dcera otevřela oči a napros-
to racionálně podotkla: „A mami, nechceš 
to nechat na  Ježíškovi? Alespoň nebudeš 



Hana BOTKOVÁ 

      Hru na kytaru vystudovala ve třídě 
prof. Halouzka a příčnou flétnu ve třídě 
prof. Henkela  na konzervatoři J. Deyla 
v Praze. Pochází z Lipníku nad Bečvou a 
po studiích začala vyučovat hru na kytaru 
v LŠU v Kralupech nad Vltavou. 
     Na naší škole vyučuje od září 1986 hru 
na sólovou klasickou kytaru a velmi ráda 
vyučuje komorní hru. Dobře jsou nám 
známa z veřejných kytarových vystoupení 
její komorní seskupení hráčů (z řad jejích 
žáků) jako kytarové trio, kvarteto i kvinte-
to. Ona sama dodnes ráda hraje v jakém-
koliv komorním seskupení, můžeme ji 
slyšet nejen na koncertech učitelů, ale i 
jako platnou kytarovou korepetitorku. Rá-
da totiž doprovází ve hře své žáky. Během 
kantorských let, které věnuje výhradně 
naší domovské škole, jezdila vypomáhat 
také do ZUŠ v Nové Pace i Hořic. 
     Řadu let také dojíždí vyučovat žáky do 
naší pobočky, kterou máme v Sobotce a s 
tamějšími žáky slaví velké úspěchy právě s 
komorní hrou. 
     Paní učitelka Botková je velmi spoleh-
livá, pracovitá i loajální pro práci v naší 
škole a je oblíbená nejen jako kolegyně 
pro její humor i přímé jednání, ale i mezi 
jejími žáky. 
      Za dobu, kdy působí na naší škole, zde 
vychovala řadu výborných kytarových 
muzikantů nejen pro školní kytarový or-
chestr „KOR“, ale i pro amatérské hraní v 
kapelách i pro radost ze hry samotné.   
 

Věra ČEJKOVÁ 
     Patří k výrazným  pedagogickým osob-
nostem nejen naší školy. Je rodačkou z 
Nové Paky, kde také začala její cesta za 
hudbou v místní lidové škole umění. Po 
gymnaziálních studiích vedly její kroky na 
konzervatoř do Brna do klavírní třídy prof. 
Lejskové. 
     Pedagogicky působila v LŠU v Jičíně, 
později v Nové Pace (zde také určitý čas 
stála v jejím čele jako ředitelka),  následo-

valo působení na Střední odborné škole  
pedagogické v Nové Pace a od roku 1996 
vyučuje v naší škole nejen její milovanou 
hru na klavír, ale ráda a velmi dobře vyu-
čuje hudební teorii, komorní hru (založila 
Chobotnice) a malé děti vede vynikají-
cím způsobem, na veřejnosti dobře zná-
mým, v  pěveckém sboru „Zámecké myš-
ky“.  
     V klavírní třídě své děti vede nejen ke 
klasické hře, ale zasvěcuje je také do 
jazzu a improvizace. 
     Vychovala řadu vynikajících klavíris-
tů (Jan Fišer, František Fišer, Inka Cha-
loupská, Marie Fišerová, sestry Šimáko-
vy, Josef Kracík …) a její absolventka 
Zuzana Pelcová se nakonec stala její (i 

naší) kolegyní. 
     Vynikajícím způsobem dokáže praco-
vat i s dětmi se speciálními vzdělávacími 
potřebami (slepota, ADHD, autismus) a 
má s nimi výborné výsledky. Při výuce 
teoretických hudebních předmětů použí-
vá i své didaktické pomůcky, o které se 
ráda podělí nejen s kolegy v naší škole, 
ale často publikovala své pedagogické a 
didaktické pomůcky a nápady v odbor-
ných časopisech. Často působí i jako 
lektorka dalšího vzdělávání pro učitele 
ZUŠ a ZŠ. Její entuziasmus, ochotu i 
nadšení jí můžeme jen závidět. 
Pro její skvělou pedagogickou práci i pro 
její lidské vlastnosti ji ředitelka naší ško-
ly v loňském roce navrhla na nejvyšší 
rezortní vyznamenání, které nakonec 
skutečně  obdržela přímo z rukou tehdej-

šího ministra školství Mgr. Josefa Dobe-
še 28. 3. 2012 na MŠMT v Praze. Obdr-
žela bronzovou medaili 2. stupně za   
vynikající dlouhodobou pedagogickou 
práci! 
       
Milan ADAMEC 

     Hru na bicí nástroje vystudoval na 
pražské státní konzervatoři u prof. Vla-
sáka. Po absolutoriu působil v Symfo-
nickém orchestru v Karlových Varech. 
Od září 1990 působí jako pedagog na 
pražské konzervatoři, kde vychoval řadu 
vynikajících bubeníků (např. Markéta 
Mazourová - perkusionistka, klavíristka i 
skladatelka; Camilo Caller - působil ve 
skupinách Laura a její tygři, Čechomor, 
Šum svistu; Pravoslava Černá, Pavel 
Lihart, Marian Jungvirt). Na hodiny bi-
cích nástrojů k němu dojížděl i ji čínský 
rodák, kapelním hudební skupiny China-
ski, Pavel Grohman. 
     Kdysi nechybělo málo a místo vyni-
kajícího muzikanta, bubeníka a skvělého 
pedagoga bychom mohli sledovat pana 
Adamce při dostizích typu Velké pardu-
bické. Ano, je to velký milovník koní 
(dokonce jich několik i vlastnil) a jako 
mladý se připravoval na dráhu slavného 
žokeje. My jsme ale velmi rádi, že se tak 
nestalo a že pan učitel Adamec se zázra-
kem dostal až do naší ZUŠky. Pro své 
žáky, pro které píše i skladby přímo na 
tělo, je velkým vzorem nejen pedagogic-
kým, ale i jeho člověčenství s laskavým 
přístupem. Ale pozor, cvičit doma musí 
všichni! 
     Pan učitel je také vyhledávaným hrá-
čem a vy ho můžete slyšet nejen na kon-
certech naší školy, kde rád vystupuje se 
svými žáky, ale také v profesionálních 
hudebních orchestrech a tělesech (i v 
pražských muzikálech, ale např. i v praž-
ském Hudebním divadle Karlín). 
     Je výborným kolegou se skvělým 
smyslem pro humor, přátelstvím a mla-
dým kolegům velkým vzorem, který rád 
předá dobrou nejen pedagogickou radu 

Představujeme vám další naše pedagogy 



Ohlédnutí za koncerty na sklonku roku 2012 

V lednu slaví narozeniny: 
• 27. 1. - p. uč. Jakub Horský (26)        

 Přejeme vše nejlepší! 

CO NÁS ČEKÁ V LEDNU? 
14. - 18. 1.  od 13:00 - pololetní přehrávky - v letošním školním roce žáci předvedou: 
• hudební obor - muzikanti:1 stupnice a 1 etuda (v rozsahu cca jedné stránky pro melodické nástroje a cca 2 stránek pro kla-

víristy; menší žáci stupnici a etudu a přípravné studium písničky, příp. čtyřruční hru s učitelem), zpěváci - 1 hlasové cvičení 
a 1 lidová píseň 

• taneční obor –  předvedení základních tanečních prvků a vazeb 
• literárn ě dramatický obor – starší žáci přednesou sólový projev (např. báseň), mladší žáci vystoupí ve skupině  
14. 1.  uč. č. 211 dechové oddělení (zobcová a příčná flétna, klarinet, saxofon, fagot, trubka, lesní roh, pozoun) 
 uč. č. 207  taneční a dramatické oddělení 
15. 1.  uč. č. 225 klavírní oddělení  
 uč. č. 207 taneční oddělení 
16. 1.  uč. č. 211 pěvecké oddělení; keyboard 
 uč. č. 207 taneční oddělení 
17. 1. uč. č. 211 strunné oddělení (klasická, elektrická a basová kytara; hra na harfu) 
 uč. č. P/1 bicí nástroje 
 uč. č. 207 taneční oddělení 
18. 1.  uč. č. 225 smyčcové oddělení (housle, violoncello) 
 uč. č. 207 taneční oddělení 
Přesný časový rozpis bude nejméně týden před konáním přehrávek vyvěšen na nástěnce školy a na www.zusjicin.cz. 
21. 1.  odpoledne pobočka Sobotka - taneční sál - ukázková hodina tanečního oboru 
21. 1. 16:30 Porotní sál - interní koncert žáků hudebního oboru 
23. 1. 16:30 Porotní sál - koncert žáků smyčcového oddělení 
30. 1. 16:30 Porotní sál - interní koncert žáků hudebního oboru 


