
ta MVDr. Jiří Liška a místostarosta Mgr. 
Petr Hamáček . 
      Za naši školu převzaly ocenění paní Eva 
Burešová ocenění získala za poctivou a vyni-
kající práci, která přesahuje rámec jejich po-
vinností a Mgr. Ivana Šimůnková za vynika-
jící dlouhodobou pedagogickou práci. Za 
dobu svého působení na naší škole založila 
řadu komorních souborů a orchestrů, se kte-
rými slavila mnoho úspěchů a zároveň se 
staly tradičními uskupeními školy.   

      Každoročně téměř deset let dávám oceně-
ní nejlepším zaměstnancům naší školy a ne-
bylo tomu jinak i letos. 

22. 3. jsem předala plakety Jana Ámose Ko-
menského za  vynikající pedagogickou práci 
v předchozím školním roce jako ocenění ře-
ditelky školy pedagogům Milanu Adamcovi, 
Evě Černochové, Janě Kracík, Marii Stříbr-
né a paní Evě Polákové za vynikající práci v 
oblasti ekonomiky školy. 

     Všem  srdečně blahopřeji a těším se na 
Den učitelů 2014, kdo ví, co nám opět přinese 
za úspěchy!  

Bc. Jaroslava Komárková 
ředitelka školy 

     K 31. 1. 2013 jsem podala nominaci na 
Medaili MŠMT pro paní učitelku Zdenku 
Svobodovou za vynikající pedagogickou 
činnost, zavádění inovativních forem 
výuky, tvorbu ojedinělých učebních plá-
nů a práci s handicapovanými žáky. 
Odůvodnění znělo: 
     „Paní učitelka Svobodová je dlouhodo-
bě vynikající pedagožkou ve svém oboru 
– výuka pěvecké hlasové výchovy, sólo-
vého, komorního i sborového zpěvu, hu-
dební nauky a vedení folklorního soubo-
ru. Ve své pedagogické činnosti byla a je 
velmi aktivní a činorodá. Stále hledá a 
aplikuje nové formy a metody výuky, 
které přizpůsobuje i žákům se speciální-
mi vzdělávacími potřebami (v loňském 
roce byl mj. její žák přijat ke studiu zpěvu 
na konzervatoř J. Deyla v Praze). 
     Její pracovitost, poctivost a svědomi-
tost se jí tak vyplácí, neboť má za sebou 
celou řadu úspěšných žáků přijatých na 
umělecké i pedagogické školy jak střední 
tak vysoké. Ale především její každoden-
ní práce s dětmi je nejen pro naši školu i 
město Jičín záslužná. Její žáci jsou doslo-
va slyšet na nejrůznějších akcích i festiva-
lech a před dvěma lety získala její žákyně 
na Olympiádě mládeže v Olomouci 1. 
místo v populárním zpěvu. 
     V kolektivu je svým zájmem o nové 

věci, pracovitostí, navíc se smyslem pro 
zodpovědnost a velkou mírou empatie i 
humoru příkladem a vzorem nejen pro 
své kolegy, ale především děti – žáky. To 
prokázala ve velké míře i v práci na pilot-
ním RVP ZUV a nyní i v ŠVP ZUV. 
     Téměř 30 let se věnuje práci 
s folklórním souborem, se kterým zpraco-
vává a interpretuje lidové písně 
z Podkrkonoší. 
     Pro své kvality spolupracuje jako lek-
torka DVPP s NIDV Hradec Králové a 
Školským zařízením pro DVPP Králové-
hradeckého kraje. Je mj. předsedkyní pě-
vecké sekce Okresní umělecké rady a člen-
ka Krajské umělecké rady Královéhradec-
kého kraje. 
Její nominaci velmi doporučuji.“ 
     27. března 2013 se tedy stalo, že paní 
učitelka Zdenka Svobodová obdržela pří-
mo z rukou ministra Mgr. Petra Fialy ne-
vyšší resortní  vyznamenání - Medaili 
MŠMT 2. stupně. 
 
     Ten večer byly zároveň rozdány plake-
ty Jana Ámose Komenského v Masaryko-
vě divadle v Jičíně. Vedoucí odboru škol-
ství pan Ing. Miroslav Kazda navrhl Radě 
města zakoupení krásných plaket jako 
poděkování starosty města za dlouhodo-
bou vynikající práci ve školství. Ředitelé a 
ředitelky místních škol a  zařízení navrhli 
na ocenění vždy 2 zaměstnance z každé 
školy a osobně ocenění předal pan staros-

Den uči te lů….  

ZUŠkovinky, duben 2013 



     Určitě jste si krásně užili velikonoční 
prázdniny, i když počasí bylo typicky 
aprílové. Už jste si také všimli, že do vel-
kých prázdnin zbývají jen tři měsíce? 
Před námi je ještě spousta krásné spolu-
práce. Nejenom na hodinách. Vaše parád-
ní výkony na koncertech nám učitelům a 
vašim rodičům dělají velikou radost. 

      V měsíci dubnu, abych to upřesnila 
tak 11. 4., některé z vás čeká absolvování 

krajského kola soutěže v komorní hře s převahou smyčců v Polici nad Metují – 
Komorní ansámbl, Houslové duo, Kla-
vírní trio. Děkuji všem rodičům, že se 
postarají o dopravu účinkujících dětí na 
soutěž,protože cesta na místo konání je 
velmi komplikovaná. 

      My všichni okolo jim budeme držet 
všechny palce a pěsti! 

                                       Vrbová Miloslava 

Milí houslisté a violoncellisté 

Dechové oddělení  

Zprávy z tanečního oddělení… 

flétny; 4 různé saxofony) až po větší  
sexteta i okteta.  Některé soubory  
byly  velmi zajímavé zvukově 
(2hoboje, altová flétna, klavír), většina 
z nich hrála velmi dobře a přesto, že 
se většinou nekonala okresní kola 
(kde zpravidla slabší soubory svoji 
soutěžní účast končí,  a proto se letos 
mohly v kraji objevit) nebyl žádný 
vysloveně špatný.   

     Porota hodnotící soutěž  v Obřadní 
síni poslala do CELOSTÁTNÍHO 
NÁRODNÍHO KOLA  NAŠE TŘI 
SOUBORY ZOBCOVÝCH FLÉTEN, 
KTERÉ PŘIPRAVILA JANA KRA-
CÍK.  

     Protože už loni a předloni do ná-
rodního kola postoupili  Janiny žáci-
sólisté, je to opakovaně jasným dokla-
dem toho, jakou máme  u nás 

     Děkuji naší paní ředitelce Jaroslavě 
Komárkové a všem kolegům za přátel-
skou atmosféru a za velmi dobrou spo-
lupráci. Ivana Šimůnková 

     20. dubna v sobotu se bude konat v 
Obřadní síni  předposlední Vítání ob-
čánků v tomto školním roce. Pokud si 
chcete zahrát nebo zazpívat, domluvte 
se se svým učitelem nebo přijďte za 
mnou do třídy.  

     V úterý 5. března se konalo v naší 
škole krajské kolo soutěže žáků základ-
ních uměleckých škol. Letos se soutěži-
lo v komorní hře dechových  nástrojů. 
Porota v Porotním sále slyšela nejrůz-
nější seskupení nástrojů od dvou příč-
ných fléten  nebo hobojů nebo klarine-
tů, přes různá tria a kvarteta (flétna, 
hoboj, klavír; tři klarinety různého ladě-
ní; klarinet, violoncello, klavír; 4 příčné 

v jičínské hudebce  mimořádnou kantorku.  
Janě gratuluji a dětem přeji , aby se jim 
v národním kole dařilo. 

     25. března se konal interní koncert, na 
kterém vystoupil značný počet žáků decho-
vého oddělení. Potěšilo mě, že duo příčných 
fléten (Karolíny Hassová a Mochanová) 
s klavírním doprovodem Šárky Šimákové 
zahrálo dobře. Jako poslední  v programu 
vystoupil trumpetový soubor, který připra-
vuje pan učitel Tomáš Klazar. Jeho žáci za-
hráli dlouho očekávané číslo – ústřední me-
lodii z filmu Rocky. Hráli zpaměti, ladilo jim 
to a moc se jim to povedlo. Klobouk dolů 
před panem učitelem, že to s nimi dokázal 
nacvičit,  protože kluci jsou jak pytel  blech, 
zlobí i na koncertě, asi 15x jsme je museli 
napomínat,  až když je zpucovala  paní ředi-
telka,  dali pokoj. Tak příště budete hrát jako 
první! 

Ivana Šimůnková 

zdokonalovaly všechny choreografie na 
chystané představení v jičínském Masary-
kově divadle. Všichni zúčastnění se sna-
žili a opravdu se občas pěkně zapotili, 
aby byly tance co nejkrásnější.  

     Jelikož všichni poctivě pracovali, tak 
pro páteční i sobotní večer pro ně paní 
učitelky (Eva Černochová, Alena Duško-
vá, Zuzana Pelcová) i pan učitel Pavel 
Krčmárik připravili soutěže a hry. Děti se 
rozdělily do týmů, které se předvedly 
například ve vlastních tanečních sesta-
vách nebo na módní přehlídce. Každý 
z týmů měl vlastní název a erb.  Pojmeno-

vání skupin byla opravdu rozmanitá…
Skittles, Hollywood, Prasátka nebo 
Trochu víc přerostlá mimina. 

     Průběh celého víkendu všem zpří-
jemnila velmi dobrá kuchyně a sluníč-
ko, které se nečekaně objevilo. V neděli 
děti zatančily všechny choreografie a 
není žádných pochyb, že dubnový kon-
cert v divadle bude naprosto strhující! 

     Tímto Vás tedy srdečně zveme na 
vystoupení tanečního oboru do Masa-
rykova divadla 25. dubna od 18:00. 
Součástí večera bude i  slavnostní vyřa-
zení absolventek tanečního oboru. 

Skutečně se máte na co těšit!!! 

Alena Dušková 

     Předposlední březnový víkend odjely 
za podpory SRPŠ velké i malé tanečnice 
spolu s jedním tanečníkem na soustředění 
Nebákov. V krásném prostředí, kde chata 
Nebák stojí, děti  trénovaly, pilovaly a 

Plaketa J. A. Komenského  

Milí přátelé, ocenění paní ředitelky plaketou J. A. Komenského mě neobyčejně potěšila. Vážím si jí zvláště proto, že všichni dobře 
víte, že učím ráda a že se snažím tu mou spontánní radost z hudby přenést na žáky. Přeji si, aby mi nápady a invence vydržely co 
nejdéle. K potěše mé i mých žáků. Vím, že není možné zažít úspěch bez upřímné spolupráce s Vámi. Přeji nám, pedagogům, ale 
zvláště dětem hezké dny s hudbou.                                                                                                                                                 Jana Kracík  



     EKN (elektronické klávesové nástroje) 
– česky řečeno keyboard  -  v letošním 
školním roce proběhla historicky první 
soutěž ve hře na tento nástroj. Z Jičína 
vyrazilo do Hradce Králové na Střezinu 
bojovat 5 našich účastníků. 

     V koncertním sále ZUŠ Střezina, který 
je vybavený kamerou, a tak v učebně 
hudební nauky a v místnosti za koncert-
ním sálem na televizních obrazovkách 
všichni soutěžící hráli a byli sledováni 
v přímém přenosu. Každý soutěžící si 
přinesl svoje klávesy, a tak na pódiu byly 
připraveny vždy tři nástroje. Pan učitel 
Pavel Krčmárik připravoval a zapojoval 
a odpojoval a vytvářel pro soutěžící z 
Jičína bezvadný  soutěžní servis. 

     Soutěžní porota měla šest členů a byla 
velmi přísná. 

A jak to dopadlo?  Pět žáků ZUŠ Jičín 
přivezlo pět cen! 

Kristýna Rajnišová (ze třídy, p. uč. Ma-
rie Stříbrné) ve IV. kategorii  2. místo 
(první nebylo uděleno), 

Iva Podzimková v VIII. kategorii 2. mís-
to 

Aneta Krausová v VIII. kategorii 3. mís-
to 

Lukáš Knap v VIII. kategorii 3. místo 

Michaela Knapová v IX. kategorii 3. 
místo. (všichni ze třídy p. uč. Pavla Krč-
márika) 

Naše škola se velmi úspěšně zapsala do 
dějin soutěží ZUŠ. 

Velký dík a blahopřání pro soutěžící a 
jejich učitele, kteří společně tento 
úspěch připravili. 

     A kdo bude příště….? Radost 
z vítězství není jen naše, ale patří i těm, 

kdo nám drželi palce. A radost je to, 
proč hrajeme. Tak ještě jednou DÍKY!                                                                                                             

Marie Stříbrná 

krát v podání staršího pěveckého 
sboru. Za doprovodu pana uč. Pavla 
Krčmárika sbor zazpíval písně Širo-
ký, hluboký, Budějce, Budějce, Pojď 
za mnou a Andělské přátelství. 

     V dalším sólovém pěveckém blo-
ku vystoupili: Bára Vacková 
s písněmi Přiletěla lašťověnka, Já se 
vznáším, Valentýna Šatrová s písní 
Mě se líbí Bob, Matěj Šibor s písněmi 
To jsou dudy, Krajina posedlá tmou a 
posledním sólovým výkonem nás 
potěšila Simona Tlustá písněmi Mo-
on river a Pátá. 

     O závěr našeho jarního koncertu 
se opět postaral starší pěvecký sbor 
písněmi: Kdes, holubičko, lítala, A vy 
páni muzikanti, Stromy a Jede Mikeš 
na kole. 

     Všechny výkony mladých zpěváč-
ků byly velice zdařilé a na dětech 
bylo vidět, že si zpívání opravdu 

     Ač to venku za okny Porotního sálu úplně 
nevypadalo na jaro, tak my už jaro uvnitř 
měli. Ve středu 20. 3. jsme si zazpívali na 
Jarním pěveckém koncertu. A troufám si říci, 
že i když byl celý koncert pouze v pěveckém 
duchu, tak byl i přesto velmi pestrý a naby-
tý.  

     Celý koncert nám velmi živě, zábavně a i 
s pohybem odstartoval mladší pěvecký sbor 
pod vedením p. uč. Věry Čejkové pásmem 
dětských písní. Sólový blok nám hezky jarně 
otevřela Eliška Kazdová písní Na tý louce 
zelený, dále vystoupily: Adélka Masáková s 
latinskou písní Cum de core, Natálka Kleist-
nerová s písněmi Jo ti povidám a Máme tu 
další dobrý den, Leontýna Ducháčková s 
pohádkovou písní Přestalo se slunce smát a 
první sólový blok zakončila Kristýnka Raj-
nišová lidovou písní A já taký dzivočka a 
písní  umělou David a Goliáš. 
Po té následoval opět sborový blok – tento-

užívají. Ještě jednou moc děkujeme za 
klavírní doprovod pedagogům Markétě 
Maškové a Pavlu Krčmárikovi a těšíme 
se na další společná pěvecká vystoupe-
ní. 

     Ještě dodám, že 28. 2. jsme se sboro-
vými zpěváčky z mladšího i staršího 
pěveckého sboru společně prožili a užili 
si sborovou „dílničku“. Byla to příjemně 
strávená odpolední chvilka a navíc si 
mladí sboristé „ozpívali“ písně se který-
mi jsme vystoupili právě na jarním pě-
veckém koncertu. 

     A poslední dodatek – spíše upozorně-
ní – ve čtvrtek 11. 4. bude zkrácena 
zkouška staršího pěveckého sboru 
z důvodu konání koncertu učitelů, na 
který jste všichni srdečně zváni. 
Přeji hezké jarní dny.   
         Kateřina Synková   

Krajské  kolo  soutěže  EKN  

Hlásání  o  zpívání  

Děkuji paní ředitelce za ocenění. Chci 
Vám jen sdělit, že je to nejlepší škola 

ze všech, na kterých jsem učil.                                   
Milan Adamec 



KDO SE V DUBNU NARODIL? 

3. 4.  p. uč. Zuzana Holmanová (30) 

15. 4. p. uč. v.v. Jana Nevrlá (64) 

19. 4. p. uč. Hana Botková (59) 

20. 4.  p. uč. Milan Adamec (68) 

21. 4. p. uč. Zdenka Svobodová (56) 

Klavírní  oddělení  s i  hra je . . .  

CO NÁS ČEKÁ V DUBNU? 
4. 4. 16:30 Jarní koncert žáků na pobočce Sál Spořitelny, Sobotka 

11. 4.  18:00 Koncert učitelů ZUŠ J. B. Foerstera  Porotní sál   

   (slovem provází J. Komárková a L. Mařádková) 

11. 4.  celý den Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů v ZUŠ Police nad Metují 

16. 4. 16:30 VI. Interní koncert žáků hudebního oboru Porotní sál  

                                                                                           (slovem provází mladší žáci literárně dramatického oboru) 

25. 4. 18:00 Vystoupení žáků tanečního oboru Masarykovo divadlo  

                                                                                            (v choreografiích p. uč. Evy Černochové a Aleny Duškové) 

Všem oslavencům  
přejeme mnoho zdraví  
a do dalších let ještě  

mnoho radostí, spokojenosti  
i pohody. 

( Použitá literatura: J. Rákosníková- Hrajeme si u maminky) 

Monika Chmelařová 


