Milí žáci, milé žákyně, milé děti!
A je to opět tady! Ani jsme se nenadáli a je tu opět nový rok. Nechť je pro nás pro všechny rokem plným zdraví, radostí, spokojenosti,
tolerance, štěstí i úspěchů! Všem vám, kteří se v letošním roce zúčastníte soutěží vyhlášených MŠMT (ve hře na dechové a bicí nástroje,
lidových souborů a sólového i komorního zpěvu a v soutěži tanečních oborů) přeji především hodně spokojenosti z vlastního uměleckého
výkonu, také velkou porci štěstí a v neposlední řadě i dobré umístění!
Vám ostatním, aby vám dělalo potěšení vlastní úsilí z uměleckých činností!
Vaše Jaroslava Komárková, ředitelka školy

Zprávičky
Zprávi ky z našich oddělení:
odd lení:
Koncert v Sobotce
V sobotu 6.12.08 se konal v Sobotce „Rodinný koncert“, ostatně, jak již bylo inzerováno v prosincových Zuškovinkách. V plném sále v budově zdejší
Spořitelny byla uvolněná předvánoční nálada. Žáci pobočky ZUŠ hráli za doprovodu svých maminek, tatínků a sourozenců. Slyšeli jsme
úžasné výkony v provedení skladeb ve hře na klavír pro čtyři ruce, dvou kytar, kytary společně s klavírem, flétny za doprovodu kytary a také
malých zpěváčků. Všichni účinkující byli za svůj výkon obdarováni vřelým potleskem, ale také dospělí květinou a děti čokoládovou figurkou.
Koncert se mi moc líbil a překvapila mne dobrá úroveň hry doprovázejících rodičů i jejich odvaha vystoupit na pódiu. Velkou zásluhu na této
akci mají p. uč Petra Matoušková a Zdeňka Badová.
V pátek 12.12.08 po výuce jsem uspořádala se svými žáky třídní přehrávku pro rodiče. Koledami a vánočními písněmi jsme si
navodili vánoční atmosféru. Žáci mě svými výkony mile překvapili, za což jim chci poděkovat. O tom, že byli spokojeni i rodiče, svědčí i to,
že mne požádali, ať na jaře uspořádám opět takovou akci.
Všem žákům chci popřát v novém roce hodně studijních úspěchů ve škole a také při studiu něčeho tak krásného a povznášejícího
jako je hudba.
Hana Botková
Vánoční vystoupení souboru Cantus Firmus ve Starých Hradech
Aniž jsme dopředu tušili, stali jsme se 20.prosince 2008 „předskokany“ keltské skupiny „GWALARN“, která vystoupila na
nádvoří starohradského zámku v rámci Keltských Vánoc.
Jako minulý rok, tak i letos zima lezla pod kabáty a bundy, struny violoncella zkoušely, co Anežka vydrží a kolikrát je naladí ☺.
Flétny Lence zahříval pod bundou náš bývalý spoluhráč Honza Hušek (jako správný kamarád se k nám připojil a povzbuzoval☺ ), Terka si
příčku zahřívala sama ☺ a Honza Klika jako zpěvák vše ustál, i když neviděl na texty ☺ . Tak nějak jsme vše zvládli v kapli zámku Staré
Hrady a srdíčka snad zahřáli všem, kteří si nás přišli poslechnout a na závěr půlhodinového koncertíku si s námi zazpívali Tichou noc. Jsme
rádi, že jsme mohli svým hraním přispět k příjemné atmosféře Keltských Vánoc.
za CF Katarína.Kalvodová
Violoncellová třída
„My, hudebníci, jsme poznali širou bohatou krajinu hudby a tu nám nikdo nemůže zazlívat, že do ní posíláme všechny. Činíme tak někdy až příliš
naléhavě, často do ní lidi i tlačíme a pak jsme nešťastní, když našemu tlaku spíš vzdorují. A tak budeme znovu a znovu ukazovat cesty, které
k hudbě vedou. Musíme mít dobré svědomí ,že jsme se aspoň pokusili přivést děti k prameni, z něhož se sami napájíme.“
Ilja
Hurník
Na prahu nového roku 2009 přeji všem žákům violoncellové třídy, aby zdárně vykročili od pramene a našli tu správnou cestu k
hudbě, a to jak ti nejmenší žáčci - Sára Vohánková, Filip Lambert, Natálka Kubištová a Anja Geissbergerová, tak i ti zkušenější Milan
Krotký, Caroline Railová, Adam Šulc, Lenka Hermannová, Adélka Koubová a Anežka Pokorná. Oceňuji Vaší píli, trpělivost a zejména
snahu učit se.

Miloslava Vrbová

Nové kontakty na pobočce v Sobotce
v Sobotce jsme zrušili pevnou telefonní linku, nyní se k nám můžete dovolat na telefonní číslo: 733 332 943, nebo psát na e-mail:
zussobotka@seznam.cz.
Děkuji všem, rodičům a dětem, kteří vystoupili na Rodinném koncertě v Sále Spořitelny v Sobotce. Pan učitel Ondřej Matějka celý
koncert natočil, tak se máme na co těšit, až bude vhodná příležitost, tak se podíváme! Krásný nový rok 2009!
Petra Matoušková
Adventní koncert 2008
Na Adventním koncertě zahrály skvěle Pavlína Palasová (příčná flétna) + Daniela Štolfová (klavír). 2.věta ze Sonáty Francise Poulanca byla ukázkou, jak výkon
klavíristy ovlivní výsledek, když se oba interpreti shodnou na způsobu, kterým skladbu předvedou. Skladatelka paní Květa Fridrichová
složila „Melodii“ původně pro čtyři flétny a klavír. Ale my jsme jí nastudovaly pro osm fléten (moje původní představa, že si zahraje 11
příček se bohužel? nesplnila) a hrály slečny od 11 do 18 let, tj. od 2.ročníku po absolventky II.cyklu.
Jsem zvědavá, jestli vůbec a jak se projeví Ježíškova nadílka mým žákům (viz. Zuškoviny XII/08). Byla bych ráda, kdyby se nám
podařilo nastudovat zase nějakou „davovou“ skladbu pro příčné flétny (ostatně - jen pro příčné?). No, a třetí týden v lednu nás flétnisty
čeká školní kolo soutěže. Máme nachystanou muziku od baroka až po prudkou modernu, a některé kousky jsou skutečně zajímavé.
KOR. Ještě zavzpomínám na Adventní koncert, kde jste to Tango fakt vystřihli .) a potěšilo mě moc, že jste ladili! Ono to vypadá samozřejmě, že
orchestr ladí, JENŽE - nikdo z diváků+posluchačů neví, že jste si ladili sami! všech 11 kytar a co to znamená, že se vám naladit povedlo – totiž že to
UMÍTE! A jenom vy a já víme, že není sranda naladit orchestr. Pro všechny v kytarovém orchestru budu hledat něco, co by se vám líbilo, a co by bylo
zase zajímavé.
Už velmi dlouho jsme neslyšeli na koncertě sólovou kytaru. Tím víc mě potěšila svým pohodovým výkonem Klára Kyselová, která suverénně,
v náležitém tempu a s odpovídající dynamikou zahrála „Rondo“ z mozartovského období. Daniela Štolfová vybrala pro doprovod na elektronické klávesy
rejstřík smyčcového orchestru, jenž klasický dojem podtrhl.
Soustředění komorního orchestru
Soustředění bylo naplánováno, co ale v plánu nebylo, že šupem pomaže paní ředitelka do nemocnice. A tak za ní profesionálně
zaskočila p.uč.Hučíková. V úterý 2.12. odpoledne hned po příjezdu do penzionu „Zatiší“ u Mostku začal Komorní
orchestr zkoušet. Začaly tzv. dělené zkoušky, kdy zkouší samostatně jednotlivé skupiny nástrojů – dechy, housle a
violoncella. Zkoušelo se na pokojích i ve společné jídelně. Po večeři byla první společná zkouška. Ve středu
dopoledne byla zase dělená zkouška a po obědě jsme se šli projít do blízké vesničky Mostek, o níž je první písemná
zmínka v roce 1545, a kde se o něco později narodil Josef Rakoncaj – horolezec a Naďa Urbánková, zpěvačka. Na
největší křižovatce byly ve výloze domu malé bysty sádrových velikánů a nad vchodem nápis Štukatérství. Na dotaz, zda nás ve
štukatérství pracující pánové můžou poučit o svém řemesle, jsme byli srdečně pozváni dál. Pan šéfštukatér nám vysvětlil, z čeho se štuky
dělají, proč se dělají, kde je můžeme vidět (např. v Porotním sále), jak se snímá latexová forma a že si můžeme vzít suvenýr v podobě kusu sádry a nepsat s nimi
po okolních domech. Když jsme odcházeli, zůstávalo po nás množství sádrových stop. Stopy návštěvy štukatérství si někteří odnesli i na oblečení…po oprášení
sádry v penzionu jsme zkoušeli odděleně i hromadně. Ve čtvrtek jsme dopoledne pro změnu opět zkoušeli a po obědě odjeli do Jičína.
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Nastudované vánoční vystoupení jsme předvedli na pozvání pana starosty Ing.Martina Puše na prestižním setkání starosty s podnikateli v Porotním sále
Valdštejnského zámku v úterý 9. prosince v rámci tradičního předvánočního udělení Ceny města Jičína. Výkon orchestru byl dobrý, protože potlesk byl delší než
zdvořilostní.
Ivana Hučíková

Pozdrav z pěveckého oddělení!
„Hudba představuje království přístupné každému. Kdo se do něho vydá, nemá zůstat stát na počátku cesty. Hudba mu totiž může nabídnout
uklidnění, potěšení, radost, útěchu, posílit sebevědomí. Otevřít cestu k novým přátelstvím a dát možnost doteku s tajemným neznámem. Jakým? Slova tady
nestačí. Jistě se však dočkáte jednou za čas velkého uměleckého zážitku, který vám dá pocit kontaktu s nejskrytějšími končinami vlastní duše, pocit
sounáležitosti se všemi dobrými lidmi, dokonce i pocit spojení třeba s vesmírem. Z hudby do vás vplyne i energie, v mysli letí film, vzpomínky, těšíte se také na
další den … a to všechno způsobily pouhé tóny.
Hudba je skutečně jazykem pro všechno tajemné, slovy nepostižitelné. To všechno se skrývá v království tónů, k němuž jste se již vydali...
(J.Pilka)
Máme radost ze všech zpěváčků, zpěváků i muzikantů, kteří v sobě našli dar hudebního nadání a touhu předávání radosti ze svého umění
druhým! Patří jim dík za přípravu na veřejná vystoupení a koncerty, kterých se zúčastnili.
Zámeckým myškám (sboreček) děkujeme za jejich nadšení a jejich paní učitelce Věře Čejkové za trpělivost a dobré nápady! Zámeckému
pěveckému sboru velký dík za zvládnutí náročných vícehlasých písní, za poctivou účast na všech zkouškách a koncertech, za
bezvadnou partu a legraci (P.S.: předsevzetí do nového roku 2009 – včasné příchody na zkoušky a koncerty!!!)! Poděkování
patří i všem začínajícím a zkušeným sólovým zpěvákům, kteří dokáží svými hlasy a procítěným projevem překvapit svoje paní
učitelky na hodinách, ale i obohatit společná vystoupení naší školy! Děkujeme za téměř profesionální přístup Netrafolky
k muzicírování a citlivé interpretaci skladeb, které vždy dokáží předat posluchačům pečlivě připravené i s choreografií! Slova
chvály a poděkování si zaslouží také kapela „Popík“, která i přes výraznou změnu obsazení vytrvala a s rozšířením o dechové
nástroje načerpala inspiraci a těší se na koncert, kterého se zúčastní v jarních měsících!
Na závěr děkujeme, našim ochotným a milým korepetitorkám, které svým procítěným doprovodem dokáží podpořit sólové
zpěváky na koncertech, třídních zpívánkách, vernisážích a soutěžích!
Do nového roku přejeme zdraví, štěstí, lásku, spoustu krásné hudby a vykročení ve správném rytmu!
Jana Včeláková a Zdena Svobodová
Keyboardová třída
Vítejte všichni zpátky po Vánocích ve škole. Teď nás sice čekají pololetní přehrávky, ale to nás vůbec netrápí, protože jsme
poctivě pracovali a tak si to určitě užijeme! Některým z nás přinesl určitě Ježíšek nové vybavení a to se teď
bude hrát ještě lépe. Já se tedy určitě těším.
Pavel Krčmárik

Vánoční zastavení
Vážení a milí čtenáři, rádi bychom se s vámi podělili o hezký zážitek z naší vánoční besídky, která se konala ve
středu 17.prosince 2008 v naší třídě. Již od listopadu jsme s dětmi vymýšleli, kdy besídku uspořádáme a pečlivě vybírali a zkoušeli program.
Srdečně jsme pak pozvali všechny rodiče, babičky, dědečky, bratříčky a sestřičky a s napětím a radostí zároveň očekávali, kdo nás svou milou
pozorností poctí. Než vše vypuklo, děti s velkým zápalem připravily a vyzdobily třídu, donesly cukroví, které často pomáhaly mamince upéct.
Prožívaly vánoční atmosféru a snažily se o co nejhezčí prožitek při hře. ....A ten opravdu přišel.... Při svíčkách a vánoční
atmosféře zazněly krásné skladby a každý přidal koledu, čtyřručně s paní učitelkou nebo má-li štěstí a jeho sourozenec také
hraje, s bráškou či sestřičkou. Rodiče nadšeně tleskali a děti hrály jako o život a krásně. Všem se vystoupení moc povedlo a to
bylo pro některé děti vystoupením úplně prvním!! V závěru sklidily všechny děti velký potlesk a na úplný konec zazpívaly
společně koledu „Narodil se Kristus Pán“. Chtěla bych všem moc poděkovat. Dětem za to, že se snaží o něco hezkého (jako je
hra na hudební nástroj) a rodičům za to, že je v tom podporují. Myslím, že na to budou jednou určitě rádi vzpomínat!
Přeji vám všem, dětem a rodičům, všechno nejlepší v novém roce, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti v duši,
trpělivosti a mnoho krásných okamžiků, prožitých s hudbou u hudebního nástroje.
Monika Chmelařová
Moji milí žáci, moc Vám děkuji za prosincovou besídku, která mi udělala velikou radost, byla jsem opravdu spokojená. Doufám,
že i další rok bude pro mě i pro Vás motivací pro další besídky, koncerty a soutěž, ale především pro Vás samotné, pro Vaši a
moji radost z hudby. Čeká nás opravdu hodně práce, tak doufám, že to všechno zvládneme. Moc se těším na druhé pololetí v naší
flétnové třídě.
Jana Kracík
CO NÁS V LEDNU ČEKÁ?
15.1.
16:00
Porotní sál vystoupení žáků učitelů Jaroslavy a Františka Komárkových
20.-23.1.
uč.č.212
pololetní přehrávky žáků hudebního oboru a školní kolo soutěží MŠMT
23.1.
Sobotka
pololetní přehrávky žáků na pobočce v Sobotce
30.1.
jednodenní pololetní prázdniny
KDO SE V LEDNU NARODIL?
 19.1.1970 p.uč. Mgr.Jana VČELÁKOVÁ

Přejeme vše nejlepší!!!!

NEZAPOMEŇTE !!!!
do 22.ledna je třeba zaplatit úplatu na 2.pololetí školního roku.
Platit můžete hotově v kanceláři školy nebo převodem účet školy: 1161847389/0800 u ČS Jičín, jako variabilní symbol uveďte rodné
číslo žáka nebo jeho datum narození


Taneční obor:



Výtvarný obor:



Hudební obor:





přípravné studium - 1 hodina týdně: 600,- Kč
přípravné studium - 2 hodiny týdně: 1.000,- Kč
základní studium a SPD: 1.200,- Kč



přípravné a základní studium: 1.000,- Kč


přípravné a základní studium : 1.200,- Kč

pěvecký sbor a sboreček: 600,- Kč
!!!! úplatu za výuku ve sboru či sborečku platí pouze ti žáci, kteří navštěvují v ZUŠ pouze tuto výuku!!!

UPOZORNĚNÍ:
Úplata za vzdělávání není školné, je to částka, která se vypočítává z provozních výdajů, které byly vynaloženy na daný obor v uplynulém roce (elektrika, plyn, voda, učební
pomůcky, hudební nástroje, ladění klavírů, opravy nástrojů, kroje a oblečení pro soubory a taneční obor, malířské potřeby, údržba,… . Částka se vypočítává na daný školní rok a je
nevratná (a to ani poměrná část).
Na písemnou žádost zákonných zástupců nebo dospělých žáků ředitelce školy je ale možno domluvit si splátkový kalendář.
Eva Poláková, hlavní ekonom a účetní
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