ZUŠkovinky, prosinec 2013
Milí žáci, rodiče, kolegové i
příznivci naší ZUŠky.
Je tu adventní čas a před námi
nejkrásnější svátky v roce.
Zároveň končí další rok a s
ním často přichází bilancování.
Pro mne osobně je to navíc
rok, kdy jsem oslavila dvě
významná jubilea - padesát
křížků na mé cestě životem a
zároveň dvacet let, kdy stojím
v čele naší ZUŠky.
Uplynulá léta, která jsem s
vehemencí mé vlastní věnovala naší škole utekla skutečně
jako voda. Jsem pyšná, jaký
kolektiv učitelů i ostatních
zaměstnanců v naší škole
máme. Je na všechny spolehnutí a to, věřte mi, je k nezaplacení. Navíc učitelé jsou
nejen výbornými muzikanty,
ale navíc mají svoji práci rádi a
učí s nadšením, tím mohou
nadchnout i své žáky a o to tu
jde!
Podařilo se mi především rozhýbat všechny pedagogy a
přesvědčit je, že kolektivní
komorní, souborová či orchestrální hra je ta správná cesta
pro objevování tajů společně
sdílené radosti
z hudební
tvořivosti. To je pravý smysl
muzicírování.
Ale nechci opomenout ani
ostatní obory, které jsou platnými partnery pro nás, pro
hudebníky.
Vždyť společné
školní projekty učí nejen nás,
učitele, ale především děti, mít
radost z podařené spolupráce,
ale hlavně je tím učíme zodpovědnosti nepokazit to druhým.

Taneční obor získal na kvalitě,
nabízí tradiční výuku tance od
taneční průpravy, přes tanec
scénický, lidový, klasický až po
historický .
Výtvarný obor nejenže pro
naše společné projekty vytváří
dekorace, kulisy, ale učí žáky
poznat nejrůznější výtvarné
techniky .
Nejmladším naším oborem je
literárně dramatický obor. V
žádném případě nehodláme
konkurovat místnímu vynikajícímu dramatickému kroužku v
místním K-klubu, ale nabízíme
našim žákům dobře zvládnout
svůj hlas i pro uplatnění v
budoucích profesích např. v
učitelství. Žáci tohoto oboru
jsou často moderátory školních koncertů a důležitou propojovací složkou školních projektů.
Prostě a jednoduše - všechny
obory dokáží pracovat vynikajícím způsobem každý zvlášť a
nabízet tak našim žákům pestrou výuku všemi hudebními
nástroji i technikami, ale navíc
spolupracovat ve prospěch
celé školy, především žáků!
Učíme je tím týmové spolupráci a to se jim bude v budoucnu
hodit!
To, že máme kvalitní pedagogický sbor, hovoří i dvě medaile Ministra školství mládeže a
tělovýchovy udělené za dlouhodobou vynikající pedagogickou práci paní učitelce Věře
Čejkové v roce 2012 a paní
učitelce Zdence Svobodové v
roce 2013.

Samozřejmě, že mám ohromnou
radost ze všech úspěchů „mých“
žáků napříč obory a odděleními.
Báječné je mít za kolegy bývalé
naše žáky. Jsem ráda, že se k
nám vrací.
Je skvělé společné sdílení nepsaných hodnot a pravidel a že dokážeme i v nepříjemných chvílích
táhnout za jeden provaz!
Dovolte mi poděkovat na tomto
místě vám všem, kolegům - že to
se mnou tak dlouhou dobu vydrželi a naši školu posunuli o velký
kus dopředu, žákům - že nejen mě
dělají velikou radost každým vystoupením, na která se vždy velmi
těším, rodičům - že s námi jsou v
kontaktu a společně s námi posouvají děti v uměleckých dovednostech dopředu, zřizovateli - za
dobrou spolupráci a podporu
(snad se již brzy dočkáme dalších
prostor v zámku nejen pro výuku,
ale především pro šatny a zázemí
žáků) a pak všem místním školám, školským zařízením a organizacím (KZMJ, Knihovna, Muzeum,
K-klub aj.), kteří s námi během
roku spolupracují!
Zároveň Vám všem chci popřát
velmi příjemně strávený adventní
čas. Vánoční svátky nechť jsou
pro vás všechny klidnými, šťastnými a pohodovými v kruhu vašich nejmilejších a do nového
roku vám všem přeji především
pevné zdraví a hodně lásky, pohody, radostí a splnění těch nejtajnějších snů, které máte!
Srdečně,
Bc. Jaroslava Komárková
ředitelka školy

KONCERT DECHOVÉHO ODDĚLENÍ
7. 11.2013 měl tento koncert
na programu předvedení všech
vyučovaných dechových
a
bicích nástrojů. Vystoupili rovněž žáci od prvního ročníku –
bratři Matěj a Petr Hrabovi,
Hrabovi
Adam Pfeifer (všichni hráli na
zobcovou flétnu), až po druhý
stupeň – Vojtěch Stříbrný
(pozoun). Marta Velartová hrála na bicí soupravu vlastní
skladbu Horkou jehlou, což má
spojitost se způsobem vzniku
skladby. Marie Krejcarová hraje na klarinet teprve druhý rok,

ale bezchybně. Nejpočetnějším nástrojem byla trubka ,
na kterou hráli Antonín Sajdl,
Sajdl
Josef Steklý (moc mu prospěl
ten přechod z příčné flétny
na trubku! mám z něj radost)
Štěpán Babák,
Babák Vojtěch Dubský. Dominik Klapka hrál na
lesní roh (Dominiku, ty rošťáku, ty kdybys víc cvičil, to by
byla ještě větší nádhera!)
skladbu Svítání. Fleso - trio
příčných fléten zahrálo Vílí
tanec a když už tam slečny
Karolína Haasová,
Haasová Michaela

Špínová a Sabina Hollmannová byly, tak si každá zahrála i sólovou skladbu. Darina Stránská předvedla na
zobcovou flétnu dvě zajímavá moderní technická cvičení
– etudy. Jan Havlík přestoupil letos na saxofon a hrál
Booggie.
Koncert trval 50 minut a
proběhl v příjemné atmosféře.
Mgr. Ivana Šimůnková

KYTARISTÉ
Za pár týdnů tu máme Štědrý
večer a s tím spojené rozbalování dárků. Pro ty, kteří přemýšlí,
co by ještě napsali za přání do
dopisu Ježíškovi, mám tady pár
tipů.
To, že byste potřebovali nekonečné množství ladiček a trsátek se asi splnit nedá, ale Vaše
kytary by potřebovaly jednou za
čas nové struny,
struny to věc splnitelná už je.
Struny to je ale spíš taková věc
samozřejmá a hlavně potřebná,
ale knížka o historii a vývoji
kytar se skvělýma , ta by potěšila, ne? Napsal ji Tony Bacon a
jmenuje se Všechno o kytarách.
kytarách
Pro hráče na elektrickou kytaru,
kteří vlastní playstation tu máme hru Rocksmith 2014.
2014
S příslušným kabelem se připojíte rovnou se svojí elektrikou do
hry a můžete se učit riffy a sóla
celé prázdniny. Pro ty kdo mají
Xbox tak známá hra Guitar Hero,
Hero
více info na internetu. A jedeme
dál.
Někteří touží možná po novém
nástroji,
nástroji prosím využijte služeb
kytarové firmy Guitarcentre.cz,
Guitarcentre.cz
kdyby si Ježíšek nevěděl rady,
pan Vitáček rád vše vysvětlí a
jeho nástroje opravdu dobře
hrají. Dále učebnice pro elektrikáře od Aleše Petržely – Elektrická kytara 1.a 2.díl. I hráčům na
klasickou kytaru, kteří mají chuť
si zahrát nějaké známe hitovky
z rock a pop music, by se hodil
počítačový program Guitar Pro 6
– stáhne Vám tabulatury a noty
písní které chcete hrát – Doporučuji!. Koukněte také na nějaké
knížky, kde máte zobrazené
akordy, ať si je můžete vyhledávat sami.
Já osobně mám taky rád knihy o
kapelách, životopisy známých
hudebníků. Pozor! Vyšla Já Písnička 5.
5 Koukněte se také na
ticketportal.cz jaké zajímavé
koncerty se konají a hned si
pište o lístky.
lístky Je toho strašně
moc, ale když už se na tu kytaru
učíte hrát, udělejte jí a sobě
radost a něco málo si pro ni
přejte, ať o ní něco nového víte.
Díky tomu se Vám třeba bude
lépe, či radostněji hrát.
Splněná přání Vám přeje
BcA. Vít Heřman

Kytarový orchestr na cestách
Od pátku 15. 11. do neděle 17. 11. se za
podpory SRPŠ konalo soustředění kytarového orchestru - KOR.
KOR Bylo nás 17 kytaristů, 9
dramaťáků (viz níže) a pět kantorů. Jeli jsme
z Jičína vlakem do Libuně, kde jsme byli
ubytovaní v penzionu Bílý dům. Bydlelo se
nám dobře (pokoje pro 2-4 lidi, televize,
sociální zázemí) a jídlo nám moc chutnalo.
Pro pana kuchaře a majitele Ing. Mádleho
nebyl problém zajistit stravování ani pro
zúčastněné diabetiky, potravinové alergiky
a vegetariány. Snídani jsme měli v 8 ráno
(čerstvé rohlíčky, obložený talíř, čaj), oběd
12.00 (moc dobré polévky, guláš, kuřecí
směs), večeři v 18.00 (jednou řízek
a brkaše, druhou večeři si už nepamatuji) a
spát se šlo mezi 21.00-22.30. Od pátku
jsme nacvičovali a hráli. Vždy nejdřív po
skupinách jednotlivých hlasů, které střídavě

učili Hana Botková, Vít Heřman, František
Komárek a Ivana Šimůnková. Potom následovala společná zkouška orchestru.
Večer pan učitel Heřman hrál se zájemci
kytarové doprovody a jamovali. Protože
s námi jeli žáci literárně dramatického
oboru s naší kolegyní Ladislavou Mařádkovou, měli jsme možnost vyzkoušet si bicí a
dechové nástroje jako bubny jambe, didgerodoo, šamanský buben, tibetské misky,
fujary a další. V sobotu dopoledne se nacvičovalo, a protože po obědě svítilo sluníčko, šli jsme se vyvenčit na malou procházku. Po návratu jsme si dali zmrzlinový
pohár s ovocem a šlehačkou. A šli jsme
zase zkoušet. Večer jsme všichni společně
hráli pár her. V neděli byla poslední zkouška, oběd a v půl jedné jsme byli zase vlakem zpátky v Jičíně.

Cílem soustředění bylo zvýšit úroveň hry
orchestru, vzájemně se seznámit a začlenit letošní 12 nových členů orchestru, připravit se festival a školní projekt. To se
podařilo. Bohužel s námi nejelo pět nových
členů a po návratu se ukázal propastný
rozdíl jejich výkonu a účastníků soustředění. Zároveň přišli o příležitost se skamarádit s ostatními. My jsme udělali kus práce
a byl to příjemně pracovně strávený víkend.
Děkuji všem zúčastněným žákům, že je na
ně spolehnutí!! I za laskavou ochotu, pomoc, přátelskou pohodu a smysl pro legraci, trpělivost a dodržování bezpečnostních
pravidel a všech našich dohod. Kolegům,
bez kterých by podobná akce byla nemyslitelná a SRPŠ za peníze.
Mgr. Ivana Šimůnková

závěr vystoupilo duo Anna Chromovská a
Lucie Záveská s vánoční písničkou Zelenej
se jedličko. O klavírní doprovod se postaral
pan učitel Mgr. Pavel Krčmárik.
Nyní se připravujeme na Vánoční zpívání
pro rodiče, které se uskuteční ve středu
18. 12. 2013 v 17.00 hodin v Porotním
sále. Protože je zpěváků sólistů mnoho,
budeme rodičům zpívat i ve čtvrtek 19. 12.
2013, opět v Porotním sále od 16.30.

V prosinci ještě plánujeme v rámci pěveckého semináře účast na hudební dílně v
Lodžii na téma Niněra a zpěv, která se
koná ve čtvrtek 5. 12. 2013 v 16.00.
Odchod ze ZUŠ je v 15.30hod.
Přejeme všem žákům i rodičům klidný a
pohodový Advent, krásné Vánoce a do
nového roku pevné zdraví.
Za pěvecké oddělení Zdenka Svobodová

Hlásání o zpívání
Již tradičně se pěvecké oddělení účastnilo
akce Rozsvěcení vánočního stromu na
Valdštejnově náměstí v pátek 29. 11.
2013. Naše vystoupení zahájila Magdalena Zubatá písní Living on a jat plane s
vlastním kytarovým doprovodem. Valentýna Šatrová společně s Magdalenou Zubatou zazpívaly Cestu (od kapely Kryštof), za
kytarového doprovodu pana učitele BcA.
Víta Heřmana. Dále zazněla píseň Už z hor
zní zvon v podání Barbory Veselkové a na

Co bylo a bude na pobočce v Sobotce
V listopadu v tanečním sále v Sobotce
vystoupilo taneční oddělení naší školy.
Připravily ho paní učitelky Eva Černochová
a Alena Dušková, slovem velmi ho velmi
pěkně doprovodil pan učitel Ondřej Koláčný. Své zážitky a dojmy jistě popíší kolegyně na jiném místě Zuškovinek.
Já jsem se zúčastnila semináře o Muzikoterapii v Praze, který probíhal pod vedením
Matěje Lipského a výborného klavíristy a
improvizátora Jiřího Pazoura. Zážitků mám
hodně a myslím, že jsou nepřenositelné.

Oba pánové jsou mistry svého oboru, pro
mě je nezapomenutelná improvizace pana
Pazoura na můj pohyb.
Stále jednáme s vedením města Sobotky o
nových prostorách. Přestože máme místnosti ve Spořitelně přislíbeny, stále nám
tento slib chybí ,,na papíře,,.
Dvě sobotecké klavíristky vystoupily na
koncertě v Jičíně. Aneta Bartková a Kamila
Šourková zahrály skladby z repertoáru,
který připravují na klavírní soutěž.
V prosinci nás čekají vánoční přehrávky a

koncert. Vánoční přehrávka klavíristů se
uskuteční 9. 12. v 17.00 ve Spořitelně,
vánoční přehrávka kytaristů 18. 12.
tamtéž. Náš tradiční vánoční koncert
proběhne 17. 12. v 17. 00 ve Spořitelně
a uslyšíme na něm všechny nástroje,
které se v Sobotce vyučují - zobcovou
flétnu, trubku, kytaru, housle a klavír. Já
osobně se nejvíc těším na Pihofleky.
Ať nám příští rok dobře ladí a krásně zní!
Petra Matoušková

Z výtvarného oboru
Na konci října jsme se s mojí kolegyní Bc. Dagmar Pavelcovou vydali do Plzně na třídenní celorepublikové setkání učitelů výtvarného oboru ZUŠ.
„Výlet“ to pro nás byl náramně přínosný a to nejen díky výtvarným dílnám, které jsme v rámci setkání absolvovali, ale především
kvůli vzájemným inspiracím s kolegy z celé republiky. Těšil nás společný zájem a výměna zkušeností byla k nezaplacení. Oba věříme
že mnoho inspirací, které jsme si z Plzně přivezli, brzy využijeme i v naší výuce.
Pomalu se blíží Vánoce, a tak i tématika našich prací začíná být sváteční. Nezapomínáme však na naše celoroční téma, které zní:
Velké maličkosti.
PS: ještě máme posledních 5 volných míst na zahraniční plenér do Itálie, který se uskuteční 2. - 11. 5. 2014, tak neváhejte a buď
mně nebo kolegyni Pavelcové nahlaste závazně, zda s námi pojedete. Mj. navštívíme i slavné Pompeje a posvátné msto v Monte St.
Angelo.
Krásné vánoce a v novém roce vše nejlepší za výtvarný obor přeje,
MgA. Jakub Horský

Ohlédnutí za klavírním koncertem

Koncert vrcholil a na vrcholu ho držel i Jaromír Březina svým klavírním uměním
v technicky náročné „Kukačce“
LouiseClauda Daquina. Všechny odstíny „Modré“
z Palety Jiřího Vřešťála jsme mohli slyšet
v podání Dariny Stránské,
Stránské která opět prokázala svůj jedinečný talent. Důstojným závěrem koncertu bylo předvedení Bartókova
„Allegra Barbara“ Františkem Fišerem,
Fišerem
skladby nejen zvukově hutné, ale také plné
barbarských rytmů a motivů, prostřednictvím kterých František jistě posluchačům
zahřál krev před odchodem do mrazivého
listopadového počasí.
Milí přátelé, díky, že jste přišli podpořit mladé klavíristy, že jste si našli chvilku zastavit
se a věřím, že klavírní večer byl pro Vás
stejně příjemným zážitkem jako pro nás
učitele. A dovolte mi ještě maličkost - děkuji
všem účinkujícím – jste skvělí! Jen tak dál!

Milí rodiče, prarodiče, žákyně a žáci, milí
přátelé hudby a naší umělecké školy,
ve středu 20. listopadu jste mezi 18 a 19
hodinou měli možnost zastavit se
v každodenním shonu a poslechnout si
kouzelné tóny, linoucí se zpod prstů našich
šikovných žáků - klavíristek a klavíristů.
Koncert zahájily ti nejmladší - Kateřina
Tobolková s elegancí předvedla skladbu
„Prostá květina“ Milana Dlouhého a vzápětí
jsme si vyslechli od tohoto skladatele
skladbičku „Ptám se, ptám se, pampeliško“
v podání Marie Krejcarové.
Krejcarové Maruška přidala i „Panenky v porcelánu“ Františka Horkého. Zuzana Sochorová předvedla dvě písně
v úpravě dalšího skvělého českého skladatele Petra Ebena. Pokaždé na našich koncertech obdivuji píli a odvahu, kterou nehledě na nízký věk děti vložili do svého
umění a jsem přesvědčená o tom, že všichni čeští skladatelé, kterým byl tento klavírní
koncert věnován, by byli potěšeni interpretací jejich skladeb právě nejmladší generací. Jedním z nich by byl i Ilja Hurník, kterého
„Smutnou píseň“ kouzelně interpretovala
Sabina Šrajerová.
Šrajerová Tento skladatel nás
v září tohoto roku navždy opustil a tak

skladbička byla milou připomínkou jeho
díla. Ve „Smutné náladě“ nám zahrála i
Vladimíra Šoltysová,
Šoltysová tentokráte kompozici
Emila Hradeckého (obvykle velmi veselého
skladatele velmi veselých skladeb J).
Ovšem Aneta Bartková již nesmutnila a
zvedla atmosféru s „Vlakem náklaďákem“
Milana Dlouhého. Romantický opar se šířil
z hry Jany Jarolímkové,
Jarolímkové které „Orion“ od
Kateřiny Horké zazářil jako na hvězdné
obloze. O „Bílé plachetnici“ snil Petr Eben
a Magda Velešovská nám jeho hudební
sen předala se vším hudebním citem a
přidala i „Dobrou náladu“ brněnského
skladatele Josefa Blatného. Zazněla i česká hudba 19. století - Moderato Bedřicha
Smetany ve skvělém podání Anny Krejcarové.
rové Příjemným osvěžením byla jazzová
úprava lidové písně Milanem Dvořákem,
kterou opravdu voňavě interpretovala
Kamila Šourková.
Šourková Ovšem zvuku 10-ti rukou na třech klávesových nástrojích se nic
nevyrovná – skvělá úprava i interpretace
Schmitzova Jazzového valčíku byly dílem
paní učitelky Věry Čejkové a Chobotnic ve
složení Johana Koubová,
Koubová Jitka a Šárka
Šimákovy,
Šimákovy Iva Partlová a Petr Kadlubec.
Kadlubec

Od keyboardů….

vodily navzájem, takže se pan učitel Krčmárik mohl věnovat zvučení koncertu
s novou aparaturou. Děkujeme tedy paním učitelkám Zdence Svobodové, Kateřině Synkové a Kateřině Bičíkové a sólistkám Barboře Benešové, Nikol Soeldnerové, Apoleně Herbrychové a Natálii Kleist-

nerové. Také jsme slyšeli keyboardové duo
a spoustu hezkých výkonů. Porotní sál zámku byl příjemně zaplněn. Teď už můžeme
začít nacvičovat něco vánočního a třeba si
zpěváci s námi zase něco zazpívají.
Pavel Krčmárik, Marie Stříbrná,
Zuzana Pelcová

zapůjčení zvukové aparatury, což vedlo ke
zkvalitnění našeho vystoupení. Celým
program provázel slovem pan učitel Ondřej Koláčný, který úžasně komunikoval
s obecenstvem a navodil tak tu správnou
atmosféru.
Všichni účinkující tančili s velkým nasazením, s radostí, chutí a v dobré náladě. Ze
Sobotky jsme odjížděli spokojeni a
s dobrým pocitem poctivě odvedené práce.
Další důležitou zprávou je, že jsme zajistili
novou ubytovací kapacitu pro naše soustředění!!! V březnu pojedeme do Libuně
do penzionu Bílý dům. Taneční sál je přímo v budově, restaurace také a ubytování
je moc pěkné. Každý pokoj má své sociál-

ní zařízení, je zde čisto a vše působí velmi
příjemným dojmem. Pokud máte zájem,
podívejte se na internetové stránky:
www.bilydum.eu.
www.bilydum.eu
Cena za víkend bude 660,- Kč – 2 plné
penze, včetně pití pro děti, 2 noclehy a užívání sálu. Pan majitel a personál penzionu
jsou velmi příjemní a vstřícní.
V závěru, já i moje kolegyně paní učitelky
Alena Dušková a Monika Chmelařová, vám
chceme popřát krásné prožití Vánoc, vše
nejlepší, hlavně zdraví , školní a studijní
úspěchy v celém roce, 2014.
Ať se nám krásně tančí celý další rok a ať je
nám spolu tak dobře jako dosud.
Eva Černochová

Ve čtvrtek 28. listopadu se konal náš tradiční podzimní keyboardový koncert. Letos
byl ovšem zároveň i netradiční. Pozvali jsme
hosty z pěveckého oddělení a děti se dopro-

Taneční obor
Ve středu 20. 11. 2013 jsme uspořádali
vystoupení v Sobotce pro zdejší Základní
školu. Toto podzimní vystoupení se stalo již
tradicí a jsme velmi rádi, že i v letošním
školním roce vedení školy projevilo zájem o
tuto akci.
Taneční vystoupení bylo složeno
z choreografií, které jsme předvedli na našem dubnovém představení „ Umění a člověk“ v Masarykově divadle v Jičíně. Náš
program trval 45 minut a byl přijat s velkým
ohlasem, jak z řad žáků, tak i pedagogů.
Tímto bych chtěla poděkovat vedení Základní školy v Sobotce za milé přijetí a také za

Koncert, věnovaný české hudbě 19. až 21.
století, pro Vás připravili učitelé klavírního
oddělení, a to: MgA. Monika Chmelařová,
DiS. (vedoucí oddělení); Věra Čejková, DiS.;
Bc. Katarína Kalvodová, DiS.; Markéta Mašková, DiS.; Petra Matoušková, DiS.; BcA.
Zuzana Pelcová, DiS.; Marie Stříbrná, DiS.;
Michal Petira, DiS.
Bc. Katarína Kalvodová

Předvánoční čas ve smyčcovém oddělení
Nadešel nejkrásnější měsíc v roce, čas Vánoc. Všichni lidé mají k sobě nějak blíž a snaží se své blízké, a ne jenom je, něčím malým obdarovat. Stačí i milý úsměv a pohlazení nebo krásná hudba. Ve třídách smyčcového oddělení znějí koledy známé i méně známé a
k tomu zpěvy libé i méně libé. Ale nám to nic nevadí. Pěkně si to užíváme, pilně cvičíme na Vánoční koncert, který uspořádáme
v Porotním sále dne 18. 12. 2013 v 15:00 – 16:30 hod. Nebude chybět ani vánoční stromeček a určitě i něco dobrého na zub. Chci
apelovat na všechny muzikanty – URČITĚ PŘIJĎTE – budeme se společně fotografovat a bude nám dobře.
Ještě jedna akce v měsíci prosinci, která se týká našeho oddělení – byl úspěšný Koncert sv. Barbory a hostů – 4. 12. v Porotním sále.
Za smyčcové oddělení účinkovali žáci z Klavírního tria „junior“ i „senior“.
Přejeme příjemné strávení vánočních svátků a šťastný nový rok 2014.
Za smyčcové oddělení páni učitelé
Kateřina Záveská, Ondřej Koláčný a Miloslava Vrbová

Akce v prosinci:
1. 12.
3. 12.
4. 12.
4. 12.
6. 12.
7. 12.
11. 12.
12. 12.
13. 12.
17. 12.
17. 12.
17. 12.
17. 12.
18. 12.
18. 12.
19. 12.

18:00
18:00
14:00
17:00
18:00
8:45
16:00
14:15
15:00
15:00
15.00
16:00
17:00
15:00
17:00
14:00

Semily - Adventní vystoupení Flétnia a paní učitelek Jany Kracík a MgA. Moniky Chmelařové
Porotní sál - Cena města Jičína (J. Komárková, T Klazar, O. Matějka, J a O. Koláční, Z. Pelcová)
Vystoupení pro svaz invalidů - Kytarový orchestr pod vedením paní učitelky Mgr. Ivany Šimůnkové
Porotní sál - Svatobarborský koncert (vystoupení komorních souborů a pěveckých sborů)
Semily - Adventní vystoupení Flétnia a paní učitelek Jany Kracík a MgA. Moniky Chmelařové
Obřadní síň Jičín - Vítání občánků (Ivana Šimůnková a Jaroslava Komárková)
Adventní koncert třídy paní učitelky BcA. Zuzany Pelcové
Adventní koncert třídy paní učitelky Mgr. Ivany Šimůnkové
Adventní koncert třídy paní učitelky Věry Čejkové - učebna č. 223
Adventní koncert třídy paní učitelky Jany Kracík - učebna č. 4 v přízemí
Narozeniny:
Adventní koncert třídy pana učitele Mgr. Pavla Krčmárika - učebna č. 204
1. 12. 1958 - František Komárek
Adventní koncert třídy učitelů Bc. Jaroslavy a MgA. Františka Komárkových
Adventní koncert na pobočce v Sobotce . Sál místní Spořitelny
Přejeme vše nejlepší!
Adventní koncert oddělení smyčcových nástrojů - Porotní sál
Adventní koncert pěveckého oddělení - Porotní sál
Adventní koncert třídy paní učitelky Kataríny Kalvodové Porotní sál

Tisíc andělů (vánoční koleda)

1. Volek a oslı́k chrá nı́ tě .

[:Tisı́c andě lů , tisı́c serafů

Spi, spi, spi bož ské dı́tě .

nad povijá nem bdı́, když bů h lá sky spı́ :]

[:Tisı́c andě lů , tisı́c serafů

3. Doprostř ed liliı́, rů ž ı́

nad polš tá ř em bdı́, když bů h lá sky spı́ :]

spi, spi, tam tě polož ı́.

2. V ná ruč ı́ matky Marie

[:Tisı́c andě lů , tisı́c serafů

spi, spi, tam dobř e ti je.

4. V purpuli mezi andě li
spi, spi, Emanueli
[:tisı́c andě lů ,tisı́c serafů
nad dě tá tkem bdı́ když Bů h lá sky spı́:]

nad kolé bkou bdı́, když bů h lá sky spı́ :]

Sny jsou jako nekonečná touha,
pro kterou jsme schopni udělat cokoliv.
A když se ten sen splní,
je to ta nejkrásnější odměna za všechno snažení.
Šťastné Vánoce a nový rok plný zdraví a splněných snů přejí
zaměstnanci ZUŠ J. B. Foerstera Jičín

