
paní učitelky Petra Matouškové (hra 
na klavír) a p. uč. Miloše Šolce 
(výtvarný obor).  

     Aby těch úspěchů nebylo málo, ke 
studiu v příštím akademickém roce na 
pražskou AMU byli přijati i naši dva 
učitelé – Jarmila Vávrová ke hře na 
hoboj a Tomáš Klazar ke hře na trub-
ku.  

     Všem úspěšně přijatým srdečně bla-
hopřejeme a do dalšího studia přejeme 
mnoho úspěchů i radosti z muziky. 

Bc. Jaroslava Komárková 
ředitelka školy 

     Základní umělecká škola J. B. 
Foerstera Jičín má za sebou mnoho 
úspěšných let, ale v poslední době se 
jí skutečně daří víc než obvykle. 

     Nejenže slaví úspěchy na poli sou-
těžním, kdy vozíme i 1. místa 
z celorepublikových kol. Má mezi 
s sebou i učitele oceněné medailí mi-
nistra školství za vynikající pedago-
gickou práci (v loňském roce to byla 
paní učitelka Věra Čejková), ale také 
je za ní velká řada žáků, které úspěš-
ně připravila k přijímacím zkouškám 
na konzervatoře, umělecké školy vše-
ho typu až po školy pedagogické. Ně-
kteří její bývalí absolventi se dokonce 
stali i kolegy svých bývalých pedago-
gů (např. Ondřej Matějka, Pavel Krč-
márik, Zuzana Pelcová, Zuzana Hol-
manová Nejedlá, Markéta Mašková, 
Eliška Stará Jenčovská, Ondřej Ko-
láčný aj.) a dnes tu tvoří bezvadný 
tvůrčí kolektiv. 

     V minulém týdnu jsme opět vysla-
li tři naše žáky k přijímacím zkouš-
kám na konzervatoře a dvě dívky 
byly úspěšné.: 

Simona Tlustá (žákyně paní učitel-
ky Zdenky Svobodové) úspěšně složi-
la přijímací zkoušky dokonce na dvě 

pražské konzervatoře (J. Ježka a 
Pražská). Simona si ke studiu po-
pulárního zpěvu vybrala po neleh-
kém rozmýšlení Pražskou konzer-
vatoř, Na Rejdišti 1, kde skončila 
ze 40 uchazečů na 1. místě. Na 
tomto místě je třeba také poděko-
vat panu učiteli Pavlu Krčmáriko-
vi, který ji velmi dobře připravil ke 
zkouškám z hudební teorie. 

Eliška Frydrychová (žákyně paní 
učitelky Elišky Jenčovské) byla 
přijata ke studiu hry na klavír na 
konzervatoř v Pardubicích. Eliška 
je absolventkou bakalářského stu-
dia na Univerzitě Hradec Králové v 
oboru výtvarná a hudební výchova. 
Před tím byla dlouholetou žákyní 

Naše ZUŠka opět úspěšná 

Hlásání o zpívání!!!  

ZUŠkovinky,únor ´13 

bě i druhým pro radost a když se podaří bonus, 
jako přijetí na nějaký typ vyššího hudebního 
vzdělání, je to pro nás pedagogy ta největší od-
měna. 

Kromě zpěvu se Simona věnuje i výuce klavíru. 
Začala u paní uč. Anny Lochmanové, dále pokra-

čovala pod vedením Kataríny Kalvodové a vzhledem k 
tomu, že se zaměřovala více na improvizaci a skladbu, 
studium klavíru dokončuje u Pavla Krčmárika. 

     Jak se říká: „Kostky jsou vrženy"! Teď už je to jen na 
ní!  

Přeji Simoně, aby se jí ve studiu dařilo a byla vždy ve 
správnou dobu na správném místě a nikdy ji neopustila 
radost ze zpěvu!                               Zdenka Svobodová 

     Drželi jsme palce a vyplatilo se!!! Simona 
Tlustá byla přijata na Pražskou konzervatoř, 
Na rejdišti ke studiu populárního zpěvu. 

     Simona Tlustá je žákyní 7. ročníku I. stupně 
na pěveckém oddělení. Na doporučení paní uči-
telky MŠ Horáčkové, která dobře odhadla její 
talent, se přihlásila na naši školu.  

     Pracovat s takovým talentem je pro každého pedago-
ga veliká radost. Během studia se účastnila různých pě-
veckých soutěží, ve kterých se umísťovala na předních 
místech. I tato skutečnost ji utvrdila v rozhodnutí při-
pravit se na přijetí na konzervatoř. Přijímací zkoušky 
dělala na dvě konzervatoře. Na Státní konzervatoř i na 
Konzervatoř Jaroslava Ježka. Na obě se dostala, ale po 
dlouhém zvažování se rozhodla pro Pražskou konzerva-
toř. Mým cílem je, aby všichni žáci dokázali zazpívat so-



     V měsíci lednu se na plno a v plné parádě rozjely 
Interní koncerty. Budou na nich vystupovat děti hu-
debního i tanečního oboru. Konferovat budou žáci lite-
rárně  dramatického oboru. Páni učitelé i paní učitel-
ky budou  jen korepetovat, stavět pulty a židle. 

     Na „Druhém interním koncertě“ si mj. zahrály mu-
zikantky našeho oddělení. Anja Geissbergerová 

přednesla na violoncello známý Menuet L. Boccherini-
ho. Skladba je už obtížnější, nejen pro levou ruku, ale 
i pravá ruka musí ukázat určitou lehkost, ale domní-
vám se, že se to Anje,  i přes nějaké intonační chybič-
ky, velmi podařilo.  

     Musím moc pochválit malé houslistky:  Danielku 
Mošnovou, Vlastičku Pospíšilovou a Aničku Kin-
dermannovou, které hrály s velkým zápalem, into-
nační jistotou a krásným tónem. 

     Ještě několika slovy se zmíním o „Koncertě komor-
ní hry“. Účinkovali malí i velcí muzikanti v různých 
nástrojových seskupeních. Byly zastoupené  smyčcové 
i dechové nástroje,  klavír a také nesmíme zapome-
nout  na zpěváky a jejich hlasy. Všichni byli úžasní. 
Bylo radost je nejen poslouchat, ale i sledovat. Sršeli 
nadšením a bylo vidět, že si to užívají. Naše oddělení 
zastupovaly tyto soubory: Kanafaska, Smyčcový sou-
bor a Klavírní trio. Poslední dva zmiňované soubory 
se připravují na krajské kolo soutěže MŠMT 
v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. Drží-
me jim pěsti a přejeme hodně štěstí. 

Miloslava Vrbová 

Smyčcové oddělení 

Oddělení EKN 
na  

Městském plese 

Letos se žáci 

keyboardového oddělení 

Iva Podzimková a Lukáš 

Knap představí v rámci 

doprovodného 

programu plesu města 

Jičína. Ve spolupráci s 

našimi zpěvačkami 

Simonou Tlustou a 

Valentýnou Šatrovou 

zazní filmové melodie a 

skladby, které si Iva a 

Lukáš připravují na 

soutěž základních 

uměleckých škol. Přijďte 

si poslechnout v pátek 

22.2. 2013 v 19h do 

Masarykova divadla  

v Jičíně.   

Zprávy z tanečního oddělení 
      A co nás čeká dál? Samozřejmě, již 
avizované víkendové soustředění na 
Nebákově 22. 3. – 24. 3. 2013 kam kro-
mě obou vyučujících tance (p. uč. Eva 
Černochová a Alena Dušková) pojedou 
i korepetitoři p. uč. Zuzana Pelcová a 
Pavel Krčmárik.  
     Dále nás čeká mnoho práce 
s přípravou dubnového představení 
v Masarykově divadle.  
     Protože nastalo období chřipek a 
nepříjemných viróz, přeji vám všem 
hodně zdraví a odolnosti vůči všem ba-
cilům. 

Eva Černochová 
 

     V polovině měsíce ledna absolvovali 
všichni naši žáci pololetní zkoušky. 
Byla to pro nás premiéra. Zkoušky 
jsme pořádali prvním rokem. Ráda 
konstatuji, že všichni výborně obstáli a 
bez problémů ukázali, co se za první 
pololetí školního roku naučili. A nebylo 
toho málo. Obsahem zkušební látky 
byly ukázky z hodin všech vyučova-
ných předmětů na našem tanečním 
oddělení.  
     4. února vystoupí soubor Kanafas-
ka spolu s dalšími účinkujícími z naší 
ZUŠ v Porotním sále, kde přispějí 
k příjemnému průběhu vyhlášení nej-
lepších sportovců roku našeho města. 
 
     Dalším vystoupením 
bude předtančení na 
„Městském plese“, kde na-
še nejstarší dívky zatančí 
oblíbený „Kankán“. Tato 
akce nás čeká 22. 2. 2013 
v Masarykově divadle 
v Jičíně. A není to před-
tančení jediné.  
     O čtrnáct dnů dříve, 
tedy 8. 2. 2013 zatančí stu-
dentky III. ročníku na ple-
se Gymnázia v Nové Pace. 



     Je to pár týdnů, co se nám 
v kytarovém oddělení zrodila dal-
ší kapela. Zatím žádný konkrétní 
název nemá, ale členů je v ní do-
statek na pořádnou  muziku. 
Zkoušek jsme zatím moc neměli, 
ale i přesto už kluci hráli na 
„Vánoční kytarové přehrávce“ v 
místní knihovně Václava Čtvrt-
ka. Tam zazněla instrumentální 
skladba Cissy strut, což je takový 
známí funky standart. O pololet-
ních zkouškách zahráli směsici 
známých rockových písniček. 

      Kluci mají ke kapele a k mu-
zice správných přístup – cvičí, 
poslouchají svého učitele, hodnotí 
své výkony, poslouchají CD nosi-

če s muzi-
kou, inves-
tují  do kva-
litních ná-
strojů….  

Pokud jim 
to vydrží, 
mohli by se 
stát dobrou 
k a p e l o u . 
Talent na to 
mají.  

     Postupně 
budeme tuto formaci dále rozšiřovat.  
Pokud má někdo z Vás zájem, tak pilně 
cvičte a rozšíříme řady o další muzi-
kanty, třeba i o vás. 

     Hezké chvíle strávené 
s muzikou  Vám  přeje pan uči-
tel 

Vít Heřman 

(1681-1764). A jako kontrastní skladbu 
„Červeného slona“ od libereckého kyta-
risty Tomáše Bořila.  

     Do orchestru nastoupili v září noví 
žáci, a z toho důvodu jsme jako téměř 
vždy, museli přeobsadit hlasy, to zna-
mená, že ten, kdo hrál loni např. třetí 
hlas, letos hraje druhý a obráceně a 
když už nastane ta výjimečná situace, 
že některý žák hraje svůj loňský hlas, 
tak letos dostane alespoň jinou kytaru.  

     Máme dvě školní sopránové kytary 
a jednu basovou. Znějí jinak než nor-
mální běžná španělská kytara – soprá-
nový výš a basová níž a výsledkem je 
výrazné obohacení nebo rozšíření zvu-

    „KOR“ se v současné době při-
pravuje na koncert „Kytarový 
podvečer“, který se bude konat 
v úterý  19. 2. 2013 od 16.30 
v Porotním sále. Chystáme na 
něj několik skladeb:  „Michelle“ – 
známou písničku od  britské sku-
piny The Beatles, o které jsme 
rozhodně  netušili, že bude 
v úpravě pro čtyřhlas  rytmicky 
tak těžká.  

„Lento“ – pomalou první větu a  
„Gigu“ – rychlou 5. větu ze 
„Suity“ Johanna Matthesona 

ku orchestru.  

      Komplikací naší práce je, 
když noví (nebo v prvním polole-
tí docházky nedbalí) žáci přijdou 
v pololetí. Rozjetou a rozdělanou 
práci nám to zdržuje, protože 
s nimi musíme probrat a dohnat 
nastudování jejich partů.  

     Pro většinu je účinkování 
v orchestru také náročné, proto-
že nejsou zvyklí pracovat sou-
visle a poslouchat současně 
nejen svůj hlas, ale taky i ostat-
ní. Musí si rychle zvyknout a 
přizpůsobit se tempu práce a 
druhu  hudby , které jsou úplně 

odlišné od práce 
v sólové hodině.  

     Zveme vás na 
Kytarový podve-
čer, abyste si po-
slechli a posoudili 
sami práci našeho 
kytarového or-
chestru. Tento 
kytarový koncert 
je už tradicí, kte-
rou před mnoha 
l e t y  ( n ě k d y 
v letech 1991-
1993) založila na-
še kolegyně Hana 
Botková. 

Ivana Šimůnko-
vá 

Na škole vznikla další kapela 

Kytarový orchestr  



Co nás v únoru čeká... 

• 4. 2.  16:00 Porotní sál - Ceny pro sportovce roku - účinkují naši žáci (Žesťový soubor, Kanafaska, Flétnium, Si-
mona Tlustá, Valentýna Šatrová) 

• 8. 2.  19:00 Nová Paka - předtančení na plese (žákyně TO p. uč. Aleny Duškové) 

• 12. 2.   16:30 Porotní sál - koncert žáků klavírního oddělení “Koncert čtyřruční hry” 

• 19. 2. 16:30 Porotní sál - koncert žáků kytarového oddělení  ”Kytarový podvečer” 

• 22. 2. 19:00 Masarykovo divadlo - Ples města - vystoupí žáci tanečního oboru  (p. uč. Evy Černochové) a hudebního 
oboru  ve hře na keyboard a zpěv (žáci p. uč. Pavla Krčmárika a Zdenky Svobodové) 

• 27. 2.   16:30 Porotní sál - Třetí interní koncert žáků hudebního oddělení 

  Rozpracovanou mají sou-
dobou skladbu pro trio 
příčných fléten s klavírem 
Samba v Riu a Diverti-
mento č.5 od M. Giuliani-
ho. Pokud se k oběma Ka-
rolínám přidá ještě další 
flétnistka, plánujeme na-
studovat v úpravě pro 
flétnové trio hlavní téma 
V i v a l d i h o  s k l a d b y 
„Podzim“, která je součás-
tí cyklu Čtvero ročních 
dob. 

Ivana Šimůnková 

    V hodině komorní hry 
ve třídě Ivany Šimůnkové 
hrají Karolína Haasová a 
Karolína Mochanová  na 
příčné flétny. Na klavír je 
doprovází Liliana Kužel-
ková ze třídy paní uč. Ka-
taríny Kalvodové a Šárka 
Šimáková ze třídy Věry 
Čejkové. 

  Během prvního pololetí 
slečny nastudovaly Diver-
timento č.1 od Mozartova 
současníka, skladatele 
Maura Giulianiho. Diver-
timento předvedly na kon-
certě komorních her, který 
se konal 23. ledna 2013. 

Flétnové duo V únoru slaví narozeniny 

 

• 11. 2. - p. uč. Zuzana Pelcová (26) 
 

• 25. 2. - p. uč. Jana Kracík (25) 

 

Oběma srdečně gratulujeme  

a do dalších let přejeme  

pevné zdraví,  

hodně úspěchů  

a šikovné a pracovité žáčky! 

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ 

Do 15. února 2013 nezapomeňte uhradit úplatu za vzdělávání  

na II. pololetí tohoto školního roku.  

Více informací naleznete na www.zusjicin.cz  nebo na tel. 493 532 645 

neboť  bude pro-
gram obohacen 
navíc o skladby 
přednesové a 
také proto, že  
budou předzvěstí 
dětmi tolik oče-
kávaných letních 
prázdnin! 

     Srdečně Vás 
zveme na další 
klavírní koncert, 
tentokrát pře-
vážně z děl pro čtyři ruce v podání žáků a pedagogů na-
šeho oddělení, který se koná 12. 2. 2013 od 16.30 
v Porotním sále.                             Monika Chmelařová 

Zprávy z klavírního oddělení 
     Pololetní zkoušky proběhly ve dnech 14 . - 18 . 
1. na všech odděleních za účasti všech pedagogů. 

     Letos jsme v podání žáků vyslechli stupnice a 
etudy. Všude vládla přátelská a povzbuzující atmo-
sféra,  děti byly dobře připraveny a vyučující jim 
drželi palce,   aby jim zkouškový program vyšel, 
jak nejlépe to jde.  

     Myslím,  že  se  nám podařilo rozptýlit dětem 
trému a ujistit je,  že se na jejich hraní těšíme. 

     My, učitelé,  jsme prožili pěkné odpoledne. Měli  
jsme  možnost zhodnotit úroveň jednotlivých roční-
ků a odměnou dětem byl srdečný  potlesk .  

Už  teď se těšíme na závěrečné zkoušky v červnu, 


