ZUŠkovinky, říjen 2013
Klavírní oddělení
Vážení přátelé, milé děti,
letos bude pro náš obor, tedy klavír,
školní rok také rokem soutěžním.
Rádi bychom vás seznámili s tím, co
to pro nás a naše děti, žáčky, znamená, jaké přípravy nás čekají.
Ministerstvo školství vyhlašuje podmínky pro soutěž každý rok. Každý
rok je soutěž vyhlašována pro různé
obory s tím, že se jednotlivé obory
každé tři roky opakují.
Letos soutěží: klavír, kytara, smyčce, dechové
orchestry, taneční a
jazzové orchestry, výtvarný a literárně dramatický obor.
Obor klavír probíhá v jedenácti kategoriích od nejmladších žáků
(narozených v roce 2005 a mladších), po nejstarší, jejichž věková
hranice nesmí přesáhnout 25 let.
Soutěžní repertoár musí obsahovat nejméně jednu skladbu z období
baroka nebo klasicismu (Bach, Mozart) a jednu skladbu z období romantismu nebo 20. století (Chopin,

Prokofjev). Program může obsahovat i vlastní tvorbu, ale pouze pro
doplnění repertoáru.

V březnu nás čeká kolo okresní,
v dubnu krajské a v květnu celorepublikové (Praha).

Komise pak hodnotí mnohé. Hudební a stylové cítění, nástrojovou
techniku, odpovídající tempa a celkovou hudební vyspělost odpovídající dané kategorii. Podmínkou je
hra zpaměti a každá kategorie má
stanovený časový limit, který musí
být naplněn a dodržen ( 0. kategorie - 4 min., XI. kat. -16 min.).

Samotná práce na soutěžním programu je náročnější, ale radostná. Představuje hlavně vhodný výběr repertoáru, pečlivý nácvik, se všemi detaily, stylovým cítěním, přesvědčivým
hudebním výrazem, technickou pregnancí, odpovídajícím tempem a zvukovou kulturou.

Soutěž probíhá na úrovních školního, okresního, krajského a ústředního kola, v různých městech, avšak
se stejným programem pro soutěžící.
Naše škola se již připravuje . Pedagogové vybrali dětem vhodný,
pestrý a hudebně zajímavý program. V lednu proběhne školní kolo, kterého se zúčastní všichni žáci
klavírního oddělení a budou vybráni ti, kteří postoupí do kola okresního. V únoru chystáme dva klavírní
koncerty, na nichž by žáci vystoupili se soutěžním programem, než
přijde „naostro“ kolo soutěžní.

Výtvarný plenér v Itálii
Letošní plenér pro žáky výtvarného
oboru (pro žáky od 7. tříd základní
školy) se uskuteční v době od 2. do

pojištění ani výlety do okolí.
V rámci pobytu absolvujeme povinný vzdělávací výlet do Monte st.

11. 5. 2014.
Týden budeme tvořit v (nám již známém) malebném italském městečku,
jehož dominantou je okrsek zajíma-

Angelo (300,- Kč bude hrazeno žákům ze SRPŠ). Dále je možnost výletu do do Pompejí (cena cca 1000,Kč) a mořských jeskyní (15,- Euro).

vých historických památek. Ubytovaní budeme v kempu Villaggio Sant
´Elia se zděnými bungalovy dobře
zařízenými, 2 km od městečka, 50m

Cena zájezdu je 3.290,- Kč. Protože
jsme podali přihlášku již nyní,
pravděpodobně nám bude dána
sleva ve výši

od pláže, na klidném a bezpečném
místě (4 – 6 osob v bungalovu). Stravovat se bude každý sám, k dispozici
je plně vybavená kuchyňka s lednicí a

10% z ceny
zájezdu).
Z důvodu získání slevy pro

mrazákem. Ve městě je supermarket.
Doprava tam i zpět bude autobusem.
V ceně zájezdu je doprava a ubytová-

žáky na tento
zájezd po nás
cestovní kance-

ní. Není zde zahrnuto stravování,

lář

vyžaduje

Náročná příprava ale není jenom to,
co nám soutěž přináší.
Myslím si, že i dnes chtějí děti soutěžit. Nejen poměří své síly a schopnosti, poslechnou si své kamarády, ale
vedeme je tím také k detailní práci na
hudebním díle, pečlivosti, zodpovědnosti a zdravému soutěžnímu duchu.
Víme přece, že není důležité vyhrát,
ale obstát v rámci svých schopností.
Přeji všem dětem, aby obstály, aby
přednesly svůj výkon jak nejlépe dovedou a učitelům mnoho optimismu
a trpělivosti!
MgA. Monika Chmelařová
zálohu již k 15. říjnu 2013. Prosím
tedy, pokud máte zájem přihlásit vaše dítě, je třeba zaplatit zálohu ve výši 1.500,- Kč. Učiňte tak nejpozději do
11. října u hospodářky paní Marcely
Kováčové v kancelá ři školy.
(Doplatek – únor 2014, platba za výlety - duben 2014). Další podrobné informace se včas dozvíte.
Bc. Jaroslava Komárková
ředitelka školy

Milí kytaristé,
pokud chcete zažít netradiční kytarový koncert s určitě silnou hudební
a vzpomínkovou atmosférou, určitě
přemluvte své rodiče a udělejte si 7.
října 2013 výlet do Prahy do nového
sálu Pražské konzervatoře. Koncert
začíná v 19. hodin a jedná se o vzpomínkový večer k nedožitým 100.
narozeninám Štěpána Urbana - zakladatele kytarové třídy na konzer-

vatoři v Praze.
Koncert pořádá pan profesor Štěpán
Rak, pro kterého byl Štěpán Urban
nejen učitelem kytary, ale i velmi
blízkým přítelem, a životním průvodcem.
Celý koncert bude moderovat Alfred
Strejček - náš přední herec a recitátor. Vystoupí např. Pražské kytarové
kvarteto, Duo Conspiro, Štěpán Rak,

houslista Petr Střížek. Celý koncert
bude složen z Urbanových skladeb a
jejich interpretace bude na velmi vysoké úrovni. Podrobnější informace
naleznete na internetu. Pokud tedy
chcete aspoň jednou zažít kytaru
v celé své kráse, určitě si nenechte
tuto událost ujít.
Mějte se krásně, BcA. Vít Heřman

Soustředění
O prázdninách pro nás paní učitelka
Jana Kracík uspořádala třídenní soustředění. Z druhého dne na třetí jsme
dokonce přenocovali u paní učitelky
doma. Byly jsme tam celkem čtyři já,
Jíťa Najmanová, Violka Zikmundová a
Kája Mydlářová.
Celé tři dny jsme si moc užily. Také
jsme chodily hrát ke zdejšímu "křížku",
kde nás poslouchali procházející turisté. Také nás tam druhý den fotil pan
fotograf Martin Vosáhlo. Celé tři dny
jsme pilně cvičily na vystoupení na

vernisáži v Semilech jako zakončení našeho soustředění. Týden potom
jsme ještě měli s paní učitelkou a jejími kamarády koncert v kostele sv.
Ignáce. Malé hudební zpestření prázdnin bylo moc pěkné :).

Dechové oddělení a Kytarový orchestr
Dechové oddělení se
chystá na první veřejná vystoupení.
V sobotu 5.října bude
v Obřadní síni jičínského zámku
Vítání občánků. Pro prarodiče, rodiče a jejich miminka budou na trubku,
příčnou flétnu i kytaru hrát a zpívat
žáci našeho oddělení. V úterý 15.
října od 18.00 hodin bude v Porotním
sále koncert, na kterém budou vystupovat střídavě žáci zpěváci a dechaři.
A na první půlku listopadu připravujeme veřejný podzimní koncert žáků
oddělení dechových a bicích nástrojů.
Od září nám k Flesu (p. uč. Šimůnková), Žesťovému souboru (p. uč. Matějka) a Trubkovému kvartetu (p. uč.

Klazar) přibyl další soubor, prozatím nazvaný Happy Band a vede ho
paní ředitelka Komárková. Celkem
by měl mít 25 členů . Protože se připravuje v květnu příštího roku nový
celoškolní projekt věnovaný Roku
české hudby, první skladbu, kterou
band nacvičuje je píseň z muzikálu
Noc Karlštejně „Do věží“.
Kytarový
orchestr
KOR se rozrostl na
rekordní počet 27 zapsaných žáků ve věku
9 až 16 let, úrovně hry
od třetího do sedmého
ročníku prvního cyklu a prvního
ročníku druhého cyklu. Pro začátek
jsem vybrala skladbu Four Recreati-

on soudobého skladatele Petera
Martina, která má čtyři krátké kontrastní věty. Jednotlivé hlasy jsme
obsadili podle obtížnosti tak, aby si
zahráli všichni od začátečníků po
nejstarší. A protože nám hraní hned
od poprvé docela hezky šlo, zahrajeme si ještě do vánoc na koncertě.
Ale ovšem i akci, na které orchestr
vystoupí, musíme vhodně vybrat,
protože vzhledem k počtu židlí a
pultů, které potřebujeme ke hraní a
slabšímu zvuku orchestru nemůžeme hrát všude. A to je důvod, proč
se orchestr nezúčastní letošního celoškolního projektu v divadle.
Ivana Šimůnková

Hlásání o zpívání!!!
Pěvecké oddělení zahájilo tento
školní rok vystoupením našich žáků na festivalu Jičín město pohádky.
Ve čtvrtek 12. září 2013 se na hlavním podiu na Valdštejnově náměstí představili nejprve mladší zpěváci s písničkami z pohádek a v
podvečer zazpívali starší žáci populární písně. Vystoupení mělo
velký ohlas jak rodičů,tak i široké
veřejnosti.
Naši zpěváci se zhostili tohoto vystoupení na výbornou. Myslím si,
že všichni měli ze zpěvu radost a
hezký pocit a že opět výborně reprezentovali naši ZUŠku. Díky!!!

Nyní jsme už v plné práci, studujeme nové písně a připravujeme se
průběžně na koncerty naší školy.
První nás čeká již 15. října 2013.
Bude to veřejný koncert ZUŠ, o
který se postará pěvecké a dechové
oddělení. Přijďte nás podpořit do
porotního sálu, ale pozor, netradičně v 18.00 hod.!!!
Pěvecké oddělení se tento školní
rok bude prezentovat nejen sólovými zpěvy, ale také komorním a sborovým zpěvem a opět nebude chybět lidová muzika Netrafolka. Ta se
chystá na první vystoupení, které
bude 4.prosince 2013. Zahraje na
Svatobarborském koncertu ZUŠ

vánoční koledy.
Zdenka Svobodová
Pěvecký sbor již pilně nastudovává
nové skladby a oprašuje ty „staré“
z loňska, aby byl připraven na nové koncertní zážitky, na které se
velmi těší! V nejbližší době nás čeká koncert 20. listopadu společně
s Jičínským smyčcovým orchestrem
v kostele sv. Jakuba Staršího a 4.
prosince se přidá k dalším komorním souborům ZUŠ na koncertu sv.
Barbory v Porotním sále. Tímto vás
na oba koncerty srdečně všechny
zveme!
Kateřina Synková

Keyboardisté
Milí klávesáci, jelikož je před námi
říjen, měsíc, ve kterém se toho moc
dít nebude, mám pro vás dnes doporučení na trochu kvalitního poslechu. Pokud vás zajímá jak hrají
nejlepší hráči na keyboard na světě, najděte si na www.youtube.com
pány Jordana Rudesse

nebo třeba Ricka Wakemana

Druhým námětem k poslechu je
hra na nástroj, který se nazývá
„Electone“. Tyto nástroje se používají převážně v Asii, ale je to škoda,
protože je to i úžasná podívaná.
Electone totiž má dvě klaviatury

pro ruce a jednu pro nohy, stejně
jako digitální kostelní varhany, ale
obsahuje zvuky, které používáme
běžně na našich keyboardech. Poslechněte si například „Star wars“.

Pavel Krčmárik

Taneční obor
Doufám, že jste si léto užili, odpočinuli si od všech školních povinností a načerpali sílu do dalších
deseti měsíců plných učení, úkolů, ale i příjemných a milých záležitostí, jako je například trávení
času v tanečním sále naší ZUŠ .
Co nás tento školní rok čeká a
nemine? Hned první zářijový víkend se uskutečnilo naše tradiční
nebákovské soustředění. Připravovali jsme se na vystoupení, které se uskutečnilo v pátek 13. 9.
2013 odpoledne na hlavním podiu

na Valdštejnově náměstí v rámci
pohádkového festivalu.
Během školního roku připravíme
nové choreografie, které předvedeme na našem dubnovém vystoupení
v Masarykově divadle a samozřejmě
se budeme podílet na celoškolském
projektu, jehož „pracovní“ název je
„Hudba z českých filmů a muzikálů“.
Čekají nás ale i jiná vystoupení, koncerty a mnoho dalších aktivit.
Přeji vám všem šťastné vykročení do

nového školního roku, hodně úspěchů a radosti ze všech vašich činností. Těšíme se na práci s vámi.
Eva Černochová

CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU?
15. 10.

18:00

Porotní sál Koncert žáků dechového a pěveckého oddělení

17. 10.

16:30

Porotní sál I. interní koncert žáků hudebního oboru, moderují žáci literárně dramatického oboru

28. 10.

Státní svátek

29. - 30. 10.

Podzimní prázdniny

Kdo se v říjnu narodil?
•
•
•

2. 10. 1953 - paní učitelka Marie Stříbrná
6. 10. 1972 - pan učitel MgA. Ondřej Matějka
6. 10. 1987 - paní učitelka Bc. Dagmar Pavelcová

Všem oslavencům přejeme vše nejlepší!

Zaměstnanci ZUŠky v tomto školním roce:

Tanečníci na Nebákově
Ve dnech 6. - 9. září 2013 jsme se zúčastnili tanečního soustředění na Nebákově.
Tato akce našeho tanečního oboru se
stala již tradicí. Dvakrát ročně – na
začátku září a na konci měsíce března odjíždíme z Jičína, abychom celý víkend protančili, natrénovali vše potřebné pro naše vystoupení, ale také se
pobavili a užili si společný víkend. Po
našem příjezdu z Nebákova, jsem byla
na rozpacích, jak mám odpovědět na
otázku paní ředitelky a ostatních kolegů: „Tak jak bylo na Nebákově?“
Samozřejmě, že všechny děti – malé a
velké (i nejstarší slečny) – byly moc
prima, trénovaly jsme co nám síly stačily, užily jsme si legraci, soutěže, zábavu i pěkné počasí. Ale přece, jeden
háček to mělo a dost podstatný.

Kromě nás, zde byla v chatkách
ubytovaná skupina cyklistů, kteří
po propitém večeru u táboráku –
spíše celé noci – protože se ztišili
až v půl páté ráno – začali obtěžovat naše nejstarší dívky, které byly
ubytované v jedné z chatek.
Okamžitě jsme děvčata přestěhovaly do budovy, kde jsme jim zajistily provizorní nocleh a stěžovaly
si správcům rekreačního zařízení.
Neuvěřitelné a pobuřující – paní
Doležalová nechtěla pochopit naše
stížnosti. Na naše argumenty, že
jako správci zařízení jsou zodpovědní za bezpečnost a za dodržování nočního klidu, zejména když
mají téměř plně obsazenou ubytovací kapacitu dětmi, nám bylo odpovězeno, že v noci byl klid a nic
hrozného se nedělo.

Ze strany dospělých cyklistických
„borců“ se nám zvláštní omluvy také
nedostalo a bylo zjevné, že jsou se
správci Nebákova dobří přátelé.
Co z toho vyplývá? Jen to, že manželé
Doležalovi si neváží věrných a bezproblémových zákazníků – jezdili
jsme na Nebákov téměř 9 let – a pro
nás z této zkušenosti vychází to, že
musíme hledat jiný, vhodný objekt
pro naše soustředění.
Touto cestou bych ráda požádala čtenáře našich školních novin, pokud by
věděli o nějaké vhodné ubytovací
kapacitě pro cca 55 dětí včetně pedagogického doprovodu – s prostorem
vhodným pro tanec s jídelnou či restaurací, aby nám dali vědět . Děkujeme.
Za TO Eva Černochová.

