
několik příležitostí zahrát 
si před publikem – koncer-
ty smyčcového oddělení 
jsou naplánovány na 16. a 
2 3 .  k vě t n a  2 0 1 3 
v Porotním sále vždy od 
16:30 hodin. To ovšem 
není vše – někteří mladí 
„smyčcaři“ se také aktivně 
zapojí do připravovaného 
celoškolního projektu The 
Beatles!! Nechme se pře-
kvapit – večerní představe-
ní se uskuteční ve středu 
15. května od 18 hodin 
v Masarykově divadle.  
     Všem žáčkům i studen-
tům smyčcového oddělení 
a zejména jejich rodičům 
přejeme šťastné jarní dny a 
příjemné chvíle při všech 
vystoupeních!!! 
Vaši  

Miloslava Vrbová,  
Kateřina Záveská a  

Ondřej Koláčný.  

     Měsíc duben byl pro 
„smyčce“ jistě zajímavý a 
pestrý – jednou z hlavních 
událostí byla krajská sou-
těž v komorní hře 
s převahou smyčcových 
nástrojů, která se konala 
v Polici nad Metují. Naši 
školu reprezentovaly tři 
soubory v různém počet-
ním a nástrojovém obsaze-
ní.  
     Ze třídy paní učitelky 
Miloslavy Vrbové se sou-
těže účastnilo Klavírní trio 
hrající ve složení: Tereza 
Kulhánková  (housle), 
Adam Šulc (violoncello), 
Jaromír Březina (klavír).  
     Dalšími účinkujícími 
soubory byl Komorní an-
sámbl v pestrém nástrojo-
vém obsazení – Sabina 
Hollmannová a Natálie 
Prokopová (příčné flétny), 
Barbora Vacková, Vác-

lav Štěpánek (housle), 
Zuzana Arabaszová 
(violoncello) a Kateřina 
Kodešová (klavír). Třetí 
soubor představovalo 
Houslové duo – Vojt ěch 
Tichý a Václav Štěpánek 
(oba soubory vyučuje pan 
učitel Bc. Ondřej Koláč-
ný). 
     Přes silnou konkurenci 
se všem účinkujícím moc 
pěkně dařilo – obsadili 
třetí místo (Klavírní trio a 
Komorní ansámbl) a 
Houslové duo místo dru-
hé.  
     Z celodenního výletu 
do Police si mladí muzi-
kanti odnesli zejména zá-
žitky z poslechu dalších 
účastnících se souborů a 
tím také motivaci do další-
ho hraní!!!! 
     Právě v nadcházejícím 
měsíci květnu bude hned 

Dění na smyčcovém oddělení 

Zážitky z Novopackého slavíčka 
     17. dubna 2013 se ko-
nal v Nové Pace koncert 
vítězů soutěže Novopacký 
slavíček. 
     Vždycky se moc těším. 
Koncert má příjemnou 
atmosféru, oproštěnou od 
trémy v soutěžním klání a 
můžete slyšet písně nejrůz-
nějších žánrů a podání, ve 
všech věkových kategori-
ích, počínajících dětmi 
z mateřských škol a lidmi 
neomezenými věkem kon-
če. 
     Nerozhoduje, zda cho-
díte do ZUŠ, základní ško-
ly nebo si zpíváte jen do-
ma v koupelně. Prostě, 
máte-li chuť a chcete něco 
vyjádřit, přijďte si zazpí-
vat. 
     Koncert byl krásný a 
mezi nejkrásnější vystou-
pení patřil výkon dívek 
z naší školy, Kateřiny 
Kozlové, Natálie Kleist-
nerové a Magdaleny Zu-

baté ze třídy paní učitelky 
Zdeny Svobodové.  

Zpívaly nádherně, přiroze-
ně, s lehkostí, krásnou 
barvou hlasu, frázováním a 
výrazem. Opravdu se mi 
chtělo zakřičet bravo! 
(Myslím, že jsem i  něco  
zahlesla..). 
     Můj největší a nejemo-

tivnější zážitek však teprve 
přišel, když v závěru vy-
stoupili v duetu a úžasně 
zazpívali dívka a chlapec. 
Bylo jim asi 18 let. Chla-
pec, s handicapem, zpíval 
krásně, čistě a velkým od-
hodláním… Dívka totéž. 
Její zpěv byl průzračný, 
plný citu a empatie..     
Všichni jsme slzeli a každé-
mu se muselo honit hlavou 
to, co mně.. Co je v životě 
důležité… Jaké úsilí stojí 
někoho vystoupit před pub-
likum a zazpívat nebo za-
hrát, když je jeho životní 
cesta složitější než cesta 
ostatních!! 
Hluboce se skláním před 
chlapcem a dívkou, kteří 
nám snad otevřeli oči a 
zanechali v nás tak emotiv-
ní a hluboce lidský zážitek! 
Děkuji za něj! 
                                                            
Za klavírní oddělení 
MgA. Monika Chmelařová 

ZUŠKOVINKY, KVĚTEN 2013 
Jak jsme v Liberci soutě-
žily… 
 
     Před měsícem jsme potěšily naši 
skvělou pani učitelku Janu Kracík 
postupem do celostátního kola soutěže 
v komorní hře s převahou dechových 
nástrojů dřevěných. 
     V pátek 19. dubna 2013 jsme se 
my, šikovné flétnistky, vydaly s paní 
učitelkou autobusem do Liberce. Nej-
prve jsme hledaly hotel Liberec, ve 
kterém jsme měly být ubytované. Na-
podruhé se nám to podařilo. Pokoje 
byly útulné, moc se nám tam líbilo. 
Večer jsme vyrazily do Mac Donaldu 
na večeři. 
     V sobotu ráno jsme si dodaly ener-
gii pořádnou snídaní a hurá do liberec-
ké hudebky na soutěž!   
     Ve zdejší ZUŠ mají zajímavý pro-
sklený výtah, který nás stále lákal 
k jízdám nahoru a dolů.  
     Po slavnostním zahájení začala 
soutěžit 1. kategorie. V té vystoupily 
naše čtyři mladší flétnistky – Jana 
Jarolímková, Karoína Mydlářová, 
Jitka Najmanová a Tereza Špicaro-
vá. Zahrály moc hezky. 
     Pak přišla na řadu 2. kategorie. Tu 
zahájilo Duo – Darina Stránská a 
Pavlína Čechová. Myslím, že se nám 
vystoupení povedlo i přesto, že jsem 
byla dost nastydlá. Po celou dobu nám 
fandila naše spoluhráčka z 3. souboru 
Leona Laurinová. 
     Po vystoupení jsme se šly posilnit 
dobrým obědem a pak jsme s napětím 
čekaly na vyhlášení.  
     Ve všech kategoriích byla dost sil-
ná konkurence, hráli zde jen ti nejlepší 
z celé České republiky. Víme, že chy-
bičky se tam jistě našly, ale daly jsme 
do toho všechno.  
Oba jičínské soubory získaly krásná 2. 
místa v celostátním kole.  
     Jelikož jsem byla nemocná a dost 
unavená, těšila jsem se domů do poste-
le. Došly jsme si do hotelu pro kufry, 
porozhlédly jsme se po městě  a hurá 
na vlak!  Cestou jsme si vyměňovaly 
dojmy ze soutěže a povídaly a povída-
ly. 

                              Darina Stránská  



     Milí muzikanti, pokud by si někdo 
z vás rád doma tvořil hudbu jakéhokoli 
žánru na počítači, máte nyní jedinečnou 
možnost.  
      Nemusíte mít doma ani klávesy na 
propojení s počítačem (i když je to lep-
ší). Firma Presonus uvolnila zdarma 
k používání odlehčenou verzi svého pro-
gramu Studio One 2.    
      Můžete si dokonce nainstalovat i 
češtinu, kterou vytvořila firma Disk 
s.r.o. Doma na počítači můžete tak vy-

tvářet techno, rock, pop, zkrátka, co vás na-
padne. Výsledky vašeho snažení si pak může-
te dát do mobilu nebo na facebook, jak je 
libo.  
     Pokud byste někdo potřeboval poradit, 
napište mi na: 
krcmarikpavel@gmail.com.      
      Odkaz na stažení softwaru:  
h t t p : / / s tud ioo ne.p reso nus . co m/ f r ee /                                                                                          
http://studioone.presonus.com/exchange/?
action=selectId&id=457  

Mgr. Pavel Krčmárik 

byli připraveni na vystoupení.  
     Úvod večera patřil absolventkám 
1. stupně TO – Kláře Dubinové, 
Aleně Hučíkové, Anně Hosnédlové, 
Tereze Kolářové a Tereze Kováčové 
a absolventce 2. stupně TO – Lucii 
Brožíčkové. Paní ředitelka Jaroslava 
Komárková představila všechny 
absolventky a pozvala na pódium 
také paní učitelky Evu Černochovou 
a Alenu Duškovou a milého hosta 
večera, kterým byla studentka 8. 
ročníku Taneční konzervatoře 
v Praze Martina Vlachová . Potom 
se moderování pořadu ujal pan uči-
tel Ondřej Koláčný a začalo se tan-
čit.  
     Program byl sestaven 
z choreografií moderního i klasické-
ho tance. Martina Vlachová zatanči-
la celkem 4 choreografie, dvě kla-
sické a 2 moderní, a potvrdila tímto 
své kvality a umělecký růst. Všech-
ny tanečnice a tanečníci byly skvělí 
a představení slavilo velký úspěch. 
Důkazem toho byl potlesk diváků 
nejen v jeho závěru, ale i během 
jednotlivých choreografií. Jsme rádi, 
že všichni, kteří naplnili sál Masary-
kova divadla, odcházeli spokojení a 
s pocitem příjemně prožitého veče-
ra.  
     Velké poděkování patří všem 

     Ve čtvrtek 25. 4. 2013 v 18:00 uvedlo naše 
taneční oddělení v Masarykově divadle v Jičíně 
svoje představení „Um ění a člověk“.  Již od 
8:00 hodin ve středu 24. 5. jsme zkoušeli na 
jevišti všechny choreografie a tyto prostorové 
zkoušky jsme dokončili ve 12:30.  Přesně ve 
14:00 začala generálka, přesněji představení 
nanečisto. Celá tato velká zkouška proběhla 
v kostýmech, se všemi převleky a za přítomnos-
ti pana osvětlovače Petra Prokeše a pana zvu-
kaře Marka Vondráka , který zastoupil pana 
Václava Kroulíka. Velice důležité bylo nacvičit 
se všemi účinkujícími, kterých bylo téměř 100, 
závěrečnou děkovačku. A podařilo se. Vše jsme 
stihli a v 15:45 generálka skončila. Po skončení 
generálky se ještě všichni účinkující vyfotili ve 
svých choreografiích a kostýmech. Nejstarší 
tanečnice poté další hodinu dopilovávaly svá 
vystoupení na jevišti a konečně  po 17. hodině 
jsme odešly domů a zaslouženě si odpočinuly, 
abychom načerpaly síly na další náročný den. 
      Čtvrtečnímu večernímu představení totiž 
předcházelo dopolední vystoupení pro školy. 
Toto školní vystoupení začalo v 9:00 a trvalo 60 
minut. Úplně zaplněné hlediště Masarykova 
divadla nadšeně aplaudovalo účinkujícím a vy-
stoupení se stoprocentně vydařilo. Odpoledne 
v 17:00 hodin jsme se všichni sešli v hledišti 
divadla, řekli si poslední organizační pokyny, 
zopakovali důležité informace a v 18:00 jsme 

našim kolegyním, které pomáhaly 
v zákulisí a v šatnách i panu učiteli 
Ondřeji Koláčnému za perfektní mo-
derování a pracovníkům a technikům 
divadla.  
     A co nás ještě čeká v nejbližší do-
bě? 15. 5. v 18:00 se zúčastníme ce-
loškolního projektu „The Beatles“, 
které se bude konat také na prknech 
našeho jičínského divadla a 3. 6. v 
16:30 zatančíme v Solnici v Sobotce 
na vystoupení tanečního oboru, který 
pracuje v pobočce naší ZUŠ. Během 
měsíce května uspořádáme ukázkové 
hodiny pro mateřské školky, pro nové 
nejmladší adepty tanečního umění. 
 

Eva Černochová 

Zpráva pro všechny zájemce o tvorbu hudby na počítači 

Zprávy z tanečního oddělení 

musím říci,že si děti úspěch vzájem-
ně přejí a povzbuzují se. Svědčí to o 
tom, že máme na pěveckém odděle-
ní prima partu!  
Ocenění soutěžící z naší ZUŠ: 
1.místo: Simona Tlustá, Magdalena 
Zubatá a pěvecké duo Natálie 
Kleistnerová a Kateřina Kozlová 
2.místo: Tereza Gabriela Nosková, 
Matěj Šibor 
3.místo: Kleistnerová Natálie, Koz-
lová Kateřina, Krabec Jakub, Vac-
ková Barbora.  
     Velký dík patří našim korepeti-
torkám, které nejen citlivě doprová-

zely zpěváky, ale také se o ně vzor-
ně staraly - paní učitelka Markéta 
Mašková a Zuzana Pelcová. 
     Následující středu zpívali naši 
žáci, kteří se umístili na prvních 
místech na Koncertu vítězů, který 
měl vysokou úroveň a velmi pří-
jemnou a přátelskou atmosféru. 
     Všem veliká gratulace a těm, co 
se letos neumístili přejeme, aby se 
jim to podařilo v dalším ročníku! 
Za pěvecké oddělení       

             Zdenka Svobodová 

HLÁSÁNÍ O ZPÍVÁNÍ! 
     Ve středu 10. dubna 2013 se žáci pěveckého 
oddělení účastnili soutěže Novopacký slavíček. 
Na tuto soutěž jezdíme každý rok a vždy se nám 
podaří přivézt nějaká ocenění. I v letošním roč-
níku nám děti udělaly velikou radost! 
     Zpívalo 16 žáků v různých kategoriích, do 
kterých jsou zařazovány podle tříd na základní 
škole. Naši žáci už vědí, že si tam jedeme hlav-
ně zazpívat, užít si atmosféry a poslechnout si 
výkony ostatních soutěžících, což je velmi pří-
nosné a motivující! Když se nám podaří získat 
nějakou cenu, tak se z toho všichni radujeme a 



     Ráno 11. dubna 2013 okolo 8:00 jsme vyrazili 
minibusem, jenž byl zasponzorován otcem jedné 
dívky (pozn. Panem Arabaszem), která se účastni-
la, stejně jako my, ostatní, krajské soutěže 
v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. 
      Všichni jsme byli rozespalí, nervózní, ale zá-
roveň natěšení. Cesta nám trvala asi jednu a půl 
hodinu. Projížděli jsme krásnou přírodou, až jsme 
nakonec dojeli před ZUŠ v Polici nad Metují.  
      Když jsme vešli do budovy, tak na nás dolehla 
podivná atmosféra zdejšího prostředí, kterou je 
možné připodobnit návštěvou lékaře ve staré ne-
mocnici, avšak ihned nás přivítala milá paní a 
ukázala nám, kde můžeme svléknout naše oděvy, 
zahřát tělo a nástroje. Až zde jsme si uvědomili, 
jak nádherné prostředí nám poskytují prostory 
jičínského zámku, jak skvělé je hrát na naladěný 

klavír a jak máme pohodové učite-
le. Na poslední chvíli jsme dolaďo-
vali drobnosti a smyčce. Nervozita 
stoupá. Seskupení „Ansámbl Jičín“, 
šel na řadu jako první. Předvedli 
hudbu s takovou šikovností, zapále-
ností a šarmem, že jim to přineslo 
nakonec krásné 3. místo. Poté jsme 
museli jít na řadu my, přičemž jsme 
si ladili nástroje (housle a violon-
cello) asi patnáct minut před zahá-
jením, za pomocí elektronické la-
dičky, která byla velice zajímavá, 
rychlá a užitečná. Když jsme přišli 
na jeviště, tak jsme usedli, naladili 
a připravili mozkové závity na 
chviličku stresu, která teď přijde. 
To co přišlo, tak bylo něco. Celý 
půl rok, který jsme věnovali hraní, 
byl ta tam. Tréma vykouzlila své. 
Jak jsme dohráli, tak jsme chvátali 
pryč s pocitem, že bude krásné, jak 
postoupíme do soutěže o nejhorší 
výkony a dostaneme uhelnou me-
daili. Naše paní učitelka Vrbová, 
která nás vedla, vede a doufáme, že 

bude vést, nám naznačovala krutou 
realitu, o které jsme věděli. Tak 
jsme si dlouze počkali do vydávání 
cen, které bylo zpožděné o hodinu. 
Už, už jsme chtěli odcházet, když 
najednou na nás zavolala paní uči-
telka, ať si jdeme vyzvednout oce-
nění. Vykuleně jsme tedy šli na 
pódium a jeden z porotců nám pře-
dal diplom, kde bylo napsáno 3. 
místo! Byli jsme v šoku! O ničem 
jiném jsme cestou nazpět nemluvili. 
Byla to pro nás jedna z největších 
životních zkušenost. 

 
Napsal: Jaromír Březina 

Johanna Matthesona, Michelle od Be-
atles. Členové orchestru se představí 
zároveň i jako sólisté a v komorních 
souborech. 

     Mgr. Ivana Šimůnková 

     Obecně se dá říct, že je mnoho žáků, 
kteří se toho za školní rok dost naučili a 
tak si chtějí zahrát a předvést se veřejně, 
proto si vyžádali samostatný koncert.       
     Zveme vás na koncert žáků flétnové 
třídy Ivany Šimůnkové, který se koná 
v Porotním sále v úterý 21. května od 
17:hodin. Vystupovat budou sólistky na 
příčnou flétnu s doprovodem kytary a 
klavíru, soubor komorní hry, soubor příč-
ných fléten Fleso a smyčcový soubor pana 
učitele Ondřeje Koláčného. 
 
     Ve středu 6. června se od 16:30 ho-
din bude konat v Porotním sále koncert 
kytarového orchestru KOR. 
     Orchestr bude hrát například skladbu 
soudobou českou skladbu Červený slon, 
od Marca Lamberga z cyklu Chanson de 
rues – Le Parisiennea Chant du soir , dvě 
věty ze Sonáty C dur barokního autora 

 

 

VÝLET DO POLICE   

ZPRÁVY ZE TŘ ÍDY PANÍ UČ ITELKY IVANY ŠIM ŮNKOVÉ 

Kopecká na zobcovou flétnu pís-
ničku z pohádky S čerty nejsou 
žerty.  Zpívaly Natálie Kleistnero-
vá a Kateřina Kozlová. Každá 
měla připravenou svoji sólovou 
písničku s nahraným doprovodem 
na cédéčku a  pohádkovou písničku 

Až budou z nebe padat kvítka zpí-
valy společně. 
Jako pokaždé to byla moc příjemná 
a vydařená akce. Další vítání bude 
v sobotu 25. května.          

Mgr. Ivana Šimůnková 

VÍTÁNÍ OB ČÁNKŮ  
     V sobotu 20. dubna  pořádalo města Jičín vítání 
občánků. V Obřadní síni  hrála pro všechny rodiče  
a jejich děťátka na příčnou flétnu Natálka Proko-
pová klasickou skladbu s doprovodem kytary, 
Kristýnka Kotr čová lidové písničky a  Simona 



FOTO Z KONCERTU UČITELŮ 

CO CHYSTÁME V KV ĚTNU: 
8. 5. státní  svátek 
9. 5. 16:30 Porotní sál hudební vystoupení souborů a kapel školy k projektu „The Beat-
les“ 
11. 5. 9:30 Obřadní síň v Sobotce vítání občánků 
14. 5.  18:00 Porotní sál koncert absolventů klavírního oddělení 
15. 5. 18:00 Masarykovo divadlo vystoupení  pro veřejnost : „The Beatles“ , celoškolní projekt 
16. 5. 8:00 Masarykovo divadlo vystoupení pro základní školy „The Beatles“ , celoškolní projekt 
16.5. 10:00 Masarykovo divadlo vystoupení pro základní školy „The Beatles“ , celoškolní projekt 
16. 5. 16:30 Porotní sál koncert žák smyčcového oddělení 
21. 5.  17:00 Porotní sál koncert žáků flétnové třídy p. uč. Mgr. Ivany Šimůnkové 
23. 5. 16:30 Porotní sál koncert žáků smyčcového oddělení 
25. 5. 8:45 Obřadní síň Jičín vítání občánků 
27. 5.  15:30-16:30 pobočka - ZUŠ Sobotka zápis žáků pro školní rok 2013/2014 
27. -28. 15:00-17:30 ZUŠ Jičín zápis žáků pro školní rok 2013/2014 
29. 5. 16:30 Porotní sál VIII. Interní koncert žáků hudebního oboru 
3. - 7. 6.  učebny ZUŠ postupové a závěrečné komisionální zkoušky 

KDO SE V KVĚTNU NARODIL?  
  
7. 5.    paní učitelka Alena Dušková (28) 
7. 5.    paní ředitelka Bc. Jaroslava Komárková (50) 
15. 5.  paní učitelka Jarmila Vávrová (21) 
 

Oslavencům přejeme vše nejlepší! 


