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Milí čtenáři,
dostává se vám do rukou almanach, který se snaží zmapovat 

vývoj Základní umělecké školy v Jaroměři od roku 1940 až do 
současnosti.

Ať je vám potěšením vracet se prostřednictvím vzpomínek  
a fotek do let minulých a zároveň nahlížet do současného 
dění. Budete-li mít zájem nás někdy navštívit a dozvědět se 
něco víc, dveře školy jsou vám vždy otevřeny.

Zároveň odpusťte vy, pedagogové a absolventi této školy, kte-
ří nenajdete v almanachu o sobě zmínku. Pokud nám dáte o sobě vědět, případně při-
nesete fotografii, či cokoliv z historie školy, rádi váš příspěvek otiskneme v almanachu 
příštím. To už se ale bude psát rok 2010.

        Mgr. Pavel Linha
       ředitel školy

Slovo starosty Ing. Jiřího Klepsy

Na konci jara roku 2005 jsem měl velkou čest zúčastnit se 
naprosto neuvěřitelné historické události. Po šedesáti letech, 
na den přesně, proběhlo opětovné setkání Kleinova student-
ského orchestru. Vzpomínky a životní příběhy, mnohých z pří-
tomných 18 členů tohoto orchestru, mě na dlouhé nádherné 
minuty posadily do příjemného sedadla našeho divadla. Pou-
ze jsem poslouchal a vnímal každé slovo těch, kteří před 60 
lety na stejném místě těšili srdce přítomných diváků. Hudební 
škole bylo tehdy „předškolních“ pět let.

Mnohokrát jsem si od té chvíle na tento okamžik vzpomněl. Snad nejvíce na vystou-
pení, dle mého názoru vynikajícího, dechového orchestru pod vedením pana Františka 
Schejbala. S úctou a vděkem nasloucháte a hlavou Vám probíhají četné myšlenky. Kde 
se tu swingovou krásu naučili, čí je to práce? A potom posloucháte daleko mladší žáky 
při hře na různé hudební nástroje. Na výstavách obdivujete první díla dětí z výtvar-
ného oboru, vidíte vystoupení tanečnic, výkony učinkujících z literárně dramatického 
souboru a s hlubokou úctou nasloucháte hlasům komorních pěvců. Kolik jen hodin, 
dnů a měsíců, bylo třeba, abychom mohli vidět, slyšet a radovat se z plodů práce každé-
ho z nich? Kde je to místo, kam každá máma i táta mohou své dítko umístit a vytvořit 
prostor pro jejich možný budoucí zájem a růst? 

Tam za těmi starými lipami, které mohou dlouze vyprávět. Tam se scháze-
jí. Hudebníci, výtvarníci, tanečnice, herci, herečky, pěvci a pěvkyně. Tam své srdce  
a zkušenosti učitelé předávají. Tam mnoho času svého života budoucím generacím 
věnují. Tam své dovednosti a zkušenosti naše děti získávají. Tam ty „štafetové kolí-
ky“ přebírají. Ne všichni, jen ti, co chtějí. A v tom je jejich příběh nadmíru poučný  
a přitom navždy nesmrtelný.
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Jak šel čas...

* 1940-1950
Hudební škola v Jaroměři byla založena v září roku 

1940. Prvním ředitelem se stal Bohumil Bouda, který vedl 
školu 5 let. 

Po jeho odchodu do Jihlavy byl vedením školy pově-
řen Karel Kubeš, a to až do r. 1947, kdy byla škola pře-
chodně uzavřena. Obnovena pak byla 1.září 1949, v čele  
s Václavem Hofmanem. Ve škole, která nesla původní 
název „Újezdní hudební ústav“ působilo 6 učitelů (Vác-
lav Koblížek, Otilie Löwyová, Květa Marhová, František 
Pachta, Cyril Řihák a Míla Šuráňová), kteří zajišťovali vý-
uku v pěti pobočkách (v Josefově, Chvalkovicích, Smiřicích, Černožicích a ve Velké Jese-
nici). V Jaroměři se vyučovalo nejprve v přízemí 11-leté střední školy, později v budově 
mateřské školy, ale i doma. 

Ředitel školy založil smyčcové kvarteto (Oldřich Hejzlar, Václav Hoffmann, František 
Lédl a Jaroslav Voňka, který byl přijat na školu jako další učitel). Těleso působilo ze-
jména v Jaroměři a na venkově.

* 1950 - 1960
Hudební život v Jaroměři se 

začal rozvíjet především při-
činěním učitele Jana Dostala, 
přijatého na školu v roce 1951. 
Brzy se stal dirigentem pěvecké-
ho souboru „Jaromír“ a pořádal 
s ním hojně navštěvované hu-
dební večery, vždy tématicky za-
měřené na tvorbu významných 
skladatelů (např. Dvořáka, Beethovena).

2.února 1952 ředitel náhle umírá a vedením školy byla pověřena Květuše Marhová, 
později provdaná Kočvarová. Smrtí pana Hofmana brzy končí i kvarteto svou činnost. 
Pobočka v Černožicích byla zrušena a žáci převedeni do Smiřic. Přestože učitelé trpěli 
nedostatkem vhodných prostor pro výuku, vyvíjeli se svými žáky bohatou mimoškolní 
činnost. Na podzim roku 1954 vzniklo Trio Domu osvěty, ve kterém účinkovali V. Ko- 
blížek, K. Marhová a J. Voňka. Během roku vystoupilo trio na 28 koncertech v Jaroměři 
a okolí. 22.ledna 1955 trio získalo 1. místo v okresním kole soutěže Lidová umělecká 
tvořivost a bylo odměněno Krajským národním výborem v Hradci Králové za význam-
né hudební zásluhy (50 koncertů a různých vystoupení).

Pěvecký sbor hudební školy - červen 1955

Z kroniky školy.
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V této době také bylo zalo-
ženo Sdružení rodičů a přá-
tel školy. O dva roky později 
vznikl komorní orchestr, který 
dirigoval Jaroslav Voňka. Již 
20.března 1958 se konal prv-
ní samostatný koncert před 
zcela zaplněnou zasedací síní 
Místního národního výboru  
v Jaroměři.

Ve školním roce 1959/1960 
uzavřela škola družbu s Hu-
dební školou ve Strakonicích, 
kde byl ředitelem J. Dostal (bývalý ředitel školy v Jaroměři). Družba umožnila vzájem-
nou výměnu zkušeností mezi učiteli,  hospitace a výměnné koncerty žáků.

Učitelé se velmi často prezentovali na veřejnosti pořádáním abonentních koncertů, 
hudebních večerů a zájezdů na venkov. Když se v Hradci Králové ustanovil soubor uči-
telek hudebních škol, jaroměřskou školu zastupovaly paní učitelky Bergerová a Marho-
vá. Významnou akcí byl koncert učitelů hudebních škol hradeckého kraje (11.12.1957) 

opět v zasedací síni MNV Na 
Ostrově. Výsledky žáků nebyly  
v této době zanedbatelné. V letech 
1956 - 1959 postoupilo celkem 23 
žáků do  krajského kola. 

Škola několikrát uspořádala ve 
spolupráci se SRPŠ školní výlety. 
Děti tak měly možnost prohléd-
nout si Mozartovu a Duškovu 
Bertramku, Ratibořice, hrad Zví-
kov, Potštejn, Litomyšl aj.

* 1960 - 1970
V červnu 1961 byla škola přestěhována do nové budovy. Učitelé ve svém volném čase 

pomáhali při stěhování, natírali okna, dveře, podlahy, o prázdninách vydláždili chod-
ník a provedli další úpravy. V tomto roce  také došlo k přejmenování školy na Lidovou 
školu umění (LŠU) a výuka rozšířena o výtvarný obor pod vedením akademického 
malíře Jiřího Škopka.

V prosinci 1961 se konal v Jaroměři koncert k výročí narození F.X. Duška, komor-
ní orchestr řídil J.Voňka. Dále se konaly koncerty žáků a učitelů v rámci oslav Boženy 
Němcové a 120. výročí narození Antonína Dvořáka.

Učitelé družebních hudebních škol: Jaroměř - Strakonice. (pan Voňka, Dostal, Gaži, 
paní Bergerová, Löwyová, Hejlíková, Šípová, Šeborová)

Žáci hudební školy - červen 1955
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Všichni učitelé se zapojovali do kulturního dění ve svém městě i okrese. Pan uči-
tel Voňka vedl pěvecký soubor a komorní orchestr Závodního klubu (ZK) Mír, paní 
Löwyová korepetitovala pěvecký sbor, paní Bergerová a pan učitel Gaži vedli pě-
vecký mládežnický soubor na internátě Juty a pěvecký soubor školy vedla ředitel-
ka Marhová. Divadelní orchestr ZK Mír vedl Jan Holubec a Dana Bergerová byla 
členkou Smíšeného sboru českých učitelů. Kromě umělecké činnosti pracovali také 
někteří učitelé o prázdninách na úpravě učeben, opravě školní budovy, starali se   
o úpravu školní zahrady. Za dlouholetou činnost byli odměněni paní Löwyová  
a pan Voňka Čestným uznáním MěNV v Jaroměři.

 Dne 7.6.1966 natáčel v LŠU a v  ZK Mír Československý rozhlas besedu o hudebním 
životě v Jaroměři. Tato beseda byla podmětem k vytvoření Kruhu přátel hudby (KPH) 
v Jaroměři, jehož předsedkyní se stala paní Bergerová a členy výboru  další učitelé 
(Kočvarová, Voňka a Vlášek). KPH organizoval nejméně 8 koncertů ročně, dále pak 
různá představení a výchovné koncerty pro školy všech stupňů. 

LŠU byla také spolupořadatelem pěti koncertů Jaroměřského hudebního jara a tím chtě-
la vytvořit tradici jarních koncertů, vychovat si hudební obecenstvo, a to především z řad 
mládeže. S velkým ohlasem se také setkaly přednášky s hudební tématikou např. přednáška 
„S českou hudbou třemi světa-
díly“. 1x za čtvrtletí se konaly  
v naší škole tzv. interní besíd-
ky a staly se nedílnou součástí 
vyučovacího procesu. Napo-
jením na třídní schůzky byla 
jejich návštěvnost velmi vyso-
ká. Zajímavostí byly také  vý-
měnné koncerty se žáky  LŠU  
z Hronova a Nového Města nad 
Metují.

V této době byly výsledky na-
šich žáků vyjímečné.  Do kraj-
ského kola postoupilo celkem 12 
žáků, z nichž např. Milan Hof-
man (uč.Vlášek) získal 1. místo v krajském kole akordeonistů v Pardubicích. Zmínit 
se pak musíme zejména o Jaroslavě Gabrielové, která se svou sestrou Jarmilou získala  
v krajském kole ve 4-ruční hře 3.místo a v ústředním kole se skladbou E.Suchoně „Keď 
sa vlci zišli“ čestné 3.místo. V celostátní soutěži Čsl. rozhlasu se ve své kategorii umísti-
la na 2.místě (1.místo neuděleno). Také byla vybrána pro zájezd do Polska na hudební 
festival žáků hudebních škol s mezinárodní účastí. Dne 25.dubna 1963 se konal nád-
herný absolventský koncert Jarmily Gabrielové, která byla přijata na pražskou konzer-
vatoř. Výrazného úspěchu dosáhla také žákyně D. Šteflová (uč.Vlášek), která byla při-
jata na pražskou konzervatoř ve školním roce 1967/1968.

Odměnou pro naše žáky byly výlety např. na hrad Bouzov, Karlštejn, Křivoklát, Koko-
řín, Bezděz a Sychrov, děti také navštívily Národní divadlo a měly tak možnost shlédnout 
operu Madam Butterfly, Honzovo království a Figarovu svatbu. 

Jarmila Gabrielová a Marie Fingrová během 
koncertu - 17. 5. 1962
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 * 1970 - 1980
Práce učitelů byla zaměřena především na výuku a výchovu žáků v rámci Lidové 

školy umění. Mimo to byli učitelé angažováni v kulturním i politickém životě své-
ho města. Nový učitel pan Tuch začal spolupracovat s divadelním souborem, byl čle-
nem klavírního kvarteta v Předměřicích a spolu s panem Tetourem působili v de-
chové hudbě v Hradci Králové. Pan Jurenko byl hudebním poradcem Čs. rozhlasu  
v Hradci Králové. Veřejná vystoupení žáků zpestřovala  v období normalizace různé 
oslavy, schůze a besedy. 

Pro žáky školy zakoupilo SRPŠ abonentní vstupenky na koncerty Klubu přátel 
hudby. Významnou kulturní akcí bylo vyhlášení Roku české hudby 1974. Učitelé  
v hodinách hudební nauky seznamovali žáky s životem a dílem jubilujících skladatelů 
(Smetany, Dvořáka, Suka, Tomáška, Nedbala a Janáčka). Uspořádali k tomuto výročí 
slavnostní koncert a zájezd po stopách Bedřicha Smetany.

Učitelé se i nadále snažili o zkvalitnění výuky, studovali nové metody práce, vyhle-
dávali nové pomůcky a zúčastňovali se seminářů. Paní učitelka Bergerová absolvovala 
Orffův seminář a začala při výuce přípravné hudební výchovy a nižších ročníků hudeb-
ní nauky využívat nástroje tzv. Orffovského instrumentáře. Učebna hudební nauky se 
výrazně změnila. Byla vybavena novým nábytkem, magnetofonem, magnetickou tabulí 
a promítacím plátnem. Pořízena byla také 2 pianina, trubka a basová kytara. 

25.2.1972 se v Jaroměři uskuteč-
nilo Okresní kolo soutěže ve hře 
na klavír, kde naši žáci obsadili  
v různých věkových kategoriích 1.-3. 
místo, ti nejlepší  se pak zúčastni-
li koncertu vítězů v Novém Městě 
nad Metují. Do krajského kola po-
stoupil jeden  akordeonista a trum-
petista. Ve Smetanovské soutěži  
v Hradci Králové získala D. Bursová 
čestné uznání. Na pedagogickou ško-
lu v Nové Pace byly přijaty 2 žákyně.

Pro žáky uspořádali učitelé výlet do 
Prahy, položili s dětmi květiny na hrob A. Dvořáka, B. Smetany, B. Němcové a E. Des-
tinové, v Národním divadle shlédli představení Dvořákova Jakobína a Nedbalův balet 
„Pohádka o Honzovi“.

* 1980 - 1990
V roce 1980 oslavila jaroměřská LŠU 40 let svého založení. Přípravy oslav se zúčast-

nili všichni učitelé. Spolu se svými žáky připravili slavnostní koncert, který se konal 
13.6.1980 v muzeu. Kromě toho vystupovali žáci na různých akcích (volby, schůze, 
oslavy, např. výročí 200 let založení Josefova aj.).

Sedmiletý Miloš Vyčítal získal v ústředním kole
I.cenu s prací zvanou prostě - Zabijačka
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Od 1.9.1983 se stala ředitelkou LŠU klavíristka 
Jaroslava Gaberová. Budova LŠU byla po všech 
stránkách nevyhovující, prostory byly velmi stís-
něné, učitelé i žáci trpěli nedostatkem tříd. Ve-
dení školy několikrát žádalo Městský národní 
výbor v Jaroměři o materiální pomoc a zajištění 
adaptace budovy školy a tak jaře 1986 získala 
LŠU větší budovu v sousedství, která však byla 
ve velice špatném stavu a potřebovala celkovou 
rekonstrukci, k níž došlo až v roce 1990. 

Učitelé postupně zaváděli nové koncepce  
a osnovy. Pan učitel Tölg založil smíšený soubor 
a paní učitelka Gaberová pěvecký sbor. Při škole 
působilo dechové trio a dechový orchestr pod ve-
dením Ladislava Skořepy.

Žáci se pravidelně zúčastňovali soutěží LŠU. 
V okresním kole se na 1.místě umístili flétnisti 
Ivana Jačková, Markéta Chocholáčková, Zuza-
na Resslová, Jana Filipová a Martin Hofman, 
houslistka Věra Binarová, kvartet zobcových 
fléten, ve 4 - ruční hře Jana Lejpová a Jan Kočí. 
Do krajského kola postoupilo celkem 7 žáků, 
duo příčných fléten Jačková - Dostálová získalo 
2.místo, Jana Filipová obdržela 3.místo ve hře na 
zobcovou flétnu a spolu s Ivanou Jačkovou čestné 
uznání. Do celostátního kola soutěže spotřebních 
družstev v Ostravě postoupily klavíristky Olga 
Luštincová a Petra Svěcená. Věra Binarová byla  
v r. 1988 přijata na pardubickou konzervatoř ke 
studiu violy.

Učitelé, kteří pracovali ve škole více jak 30 let, 
byli odměněni MěNV čestným uznáním. Asi nej-
více se zasloužil o koncertní činnost pan učitel 
Jaroslav Voňka, který působil jako sbormistr pě-
veckého sboru Jaromír v Jaroměři a Bendl v Čes-
ké Skalici. V roce 1985 získal čestné uznání za 
činnost v komorní hudbě a sborovém zpěvu. Od 
Ministerstva školství obdržel státní vyznamená-
ní „vzorný učitel“.

Na konci školního roku se opět konaly školní 
výlety. Děti shlédly Janáčkovu Lišku Bystroušku, 
Dvořákova Jakobína, Stravinského balety Pták 
Ohnivák a Petruška, prohlédly si obnovené Ná-
rodní divadlo a navštívily Bertramku.  Z kroniky školy.
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* 1990 - 2000
Ve významném roce 1990 se konal slavnostní koncert k 50. výročí vzniku školy, jehož 

součástí byla i  výstava materiálů dokládajících práci a úspěchy školy za 50 let činnosti 
hudebního oboru a 30 let činnosti oboru výtvarného. Součástí výstavy se staly hudební 
nástroje, učebnice a loutky. Pro žáky, učitele a veřejnost byl vydán almanach. 

Od 1.ledna 1992 spadala Základní umělecká škola v Jaroměři pod Školský úřad v Ná-
chodě a v roce 1998 se stala samostatným právním subjektem, jehož zřizovatelem bylo 
město Jaroměř.  

17.6. 1995 uzavřelo naše město družbu s polským městem Ziembice. Každý rok pak 
v Polsku pravidelně koncertoval komorní soubor zobcových fléten a dechový orchestr 
pod vedením pana Schejbala.

Koncerty ZUŠ se konaly na různých místech, a to vždy podle toho, jak velké je-
viště učinkující potřebovali. Koncerty pro sólisty a malé komorní soubory se ko-
naly v muzeu, dechový orchestr, smyčcový soubor, literárně-dramatický obor a ta-
neční obor učinkovaly zase v aule zdejšího gymnázia. Samozřejmostí byla také 
každoroční spoluúčast na akademii jaroměřských škol a spolupráce s muzeem, veřej-
nou knihovnou i se Společností B.Němcové v České Skalici. Velmi zajímavou besedu  
o klasicismu s hudebními ukázkami připravili pro veřejnost učitelé O. Gaberová  
a V. Lejp. Dobové kostýmy vytvořilo pro tuto besedu výtvarné oddělení.

Výsledky v soutěžích ZUŠ byly v tomto období  vynikající. V oblastním kole získaly 
flétnové soubory 1. a 2.místo, flétnistka Martina Morávková  1.místo, 3.místo pak ob-
držela klarinetistka Nikola Hájková a klavíristka Markéta Švábová. V soutěži „Prague 
junior note“ získala M. Morávková čestné uznání. V roce 1992 byly přijaty na konzer-
vatoř žákyně  Luštincová a Švábová, o dva roky později byla přijata houslistka Jana 
Nováková a v roce 1995 klarinetistka Nikola Hájková.

Ke vzdělávacím akcím patřily také školní výlety, kterých se účastnili žáci všech 
oborů. Poznávali tak nejen  jaroměřské a josefovské památky, ale také české hrady  
a zámky. S velkým zájmem se setkalo v Národním divadle představení opery Čert  
a Káča, Příhody lišky Bystroušky a balet Popelka. Ve Stavovském divadle shlédly děti 
Broučky, v Tylově divadle pak balet Louskáček. 

V r. 1995 adoptovala naše ZUŠ v ZOO ve Dvoře Králové buvolce. Peníze k tomuto 
účelu věnovali žáci i učitelé. 

* 2000 - 2005 
Školní rok 2000/2001 byl pro naši školu i jaroměřskou veřejnost velmi významný. Přes 

všechny obtíže a povodeň při výstavbě došlo  28.9.2000 k přestěhování majetku ško-
ly do nových prostor a o 5 dní později byla zahájena výuka v plném rozsahu ve všech 
oborech. Celkové podobě školy vtiskla tvář ředitelka Jaroslava Dedíková, která školu po 
materiální stránce vybavila.

Budova v ulici Na Obci 142 byla vyprojektována pro účely ZUŠ a tím byla umožněna 
výuka všech oborů pod jednou střechou, s dostatečným prostorem a možností přijetí 
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více žáků. V současné době je k dispozici 9 tříd k výuce hudebního oboru, 1 třída pro 
hudební nauku, dostatečně prostorná třída pro výtvarný obor, samostatná třída k výuce 
literárně-dramatického oboru a taneční sál, který je využíván i ke koncertní činnosti. 

Po odchodu Jaroslavy Dedíkové byla vedením školy pověřena Kristýna Tázlero-
vá, která vedla školu 6 měsíců až do příchodu MgA. Petra Fialy. Za jeho působení 
se materiální vybavení výrazně zlepšilo. Škola investovala do nového koncertního 
křídla, zakoupila novou nástrojovou a pěveckou aparaturu, která by měla být zá-
kladem pro plánované nahrávací studio. Rovněž byla vytvořena vlastní počítačo-
vá síť. Žáci i rodiče oceňují stále rostoucí vybavenost učebními pomůckami. Ten-
to trend bude  zachován a výuka bude zabezpečena tak, aby se mohly uplatňovat  
i nové metody práce.

Úspěšná byla účast zobcových fléten v soutěží „Pískání pro zdraví“. Kytarista T. Mer-
kl obsadil v oblastním kole 3.místo, Alena Michková 2. místo. Ani kytarové soubory 
se nenechaly zahanbit a z krajského kola si přivezly dvě první místa a jedno 2. místo. 
 Žáci paní učitelky Kristýny Tázlerové (M. Šintálová a F. Petira) získali 1.místo v pě-
vecké soutěži „Novopacký slavíček“, N.Chreňová postoupila do celostátního kola „Kar-
lovarského skřivánka“, 1.místo v „Hradeckém slavíku“ obsadili M.Šintálová a J.Sedlá-
ček. Novinkou v koncertní činnosti se stalo pořádání benefičních vystoupení. Výtěžek 
z „Koncertu pro Světlušku“ byl věnován na konto nadace Světluška. V roce 2004 byl 
zorganizován benefiční koncert pro Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové. V tom-
to zdravotnickém zařízení jsou vystoupení již pravidelně a tím se u dětí pěstuje pěkný 
vztah k handicapovaným lidem.

Díky nadšení a obětavosti učitelů, kteří jsou ochotni vystupovat se svými žáky  
i ve dnech volna, daří se zajišťovat všechny mimoškolní akce, spolupráce se zdejšími 
školami,  kulturním střediskem, muzeem, městským úřadem, a to nejen v Jaroměři, 
ale také ve Dvoře Králové, Velichovkách apod. Pravidelně je na různé slavnosti, pořá-
dané městem, zván dechový orchestr, vernisáží a různých slavností se účastní pěvecký 
komorní sbor Bel canto pod vedením Kristýny Tázlerové a flétnový soubor Musica per 
legni, vedený Martinou Zemkovou. 

Po odchodu MgA. Petra Fialy na ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové převzal vedení 
školy Mgr. Pavel Linha.

Hned v prvních měsících jeho působení byla navázána zahraniční spolupráce s hu-
dební školou Musikschulle mit dem Paukenschlag v Drážďanech a slovinskou organi-
zací Ljudska univerza Celje. Na měsíc duben 2006 je naplánován mezinárodní projekt 
Dva světy, jehož cílem bude prolnutí světa slyšících a neslyšících. S hudební školou  
v Drážďanech je domluven společný učitelský koncert na podzim téhož roku. Úsilí sou-
časného ředitele je zaměřeno na zapojení školy do mezinárodních projektů, v nichž se 
uplatní žáci dechového, tanečního a swingového orchestru, komorního sboru a soubo-
rů, literárně-dramatického, tanečního a výtvarného oboru. Tento kontakt by však ne-
měl zůstat pouze doménou žáků, ale měl by se stát i nedílnou součástí života kantorů, 
kteří se zapojí do studijních stáží a seminářů v zahraničí. 
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Vzpomínky Mgr. Jaroslavy Gaberové na léta 1967 – 2003

Je to pěkná řádka let, po kterou jsem byla s touto školou spojena poutem souná-
ležitosti a pocitem odpovědnosti. Přišla jsem na ni v září 1967. Učili jsme v malé 
vilce Na Špici pod dnešní restaurací Expanze. Tehdy měla škola pouze hudební 
a výtvarný obor. K dispozici bylo sedm místností, včetně ředitelny. Jedno WC bylo spo-
lečné pro žáky i učitele. V každé třídě byla malá kamna na uhlí, ve kterých paní uklí-
zečka v poledne zatopila a připravila kbelík s uhlím. Běda, když učitel v zápalu učení 
zapomněl přiložit. Buď do večera mrzl, nebo musel do sklepa pro dříví a zatápěl znovu. 
Občas se stalo, že někde vypadla roura, to bývalo obzvlášť veselé. 

Obrovské problémy nám působila střecha, kterou zatékalo při každém větším dešti. 
Její neobvyklý sklon děsil pokrývače. Myslím, že vaniček a kbelíků rozestavěných po  
celé půdě bylo víc než klavírů. Podle Murphyho zákonů určitě pršelo nejvíc, když v bu-
dově nebylo človíčka. Nádoby přetekly, voda prosákla stropem do přízemí a vytvořila 
na něm mapy nových kontinentů. Usadila se v zářivkách, odkud kapala na žákovské 
stolky a promáčela koberce. To bylo zpestření pedagogické práce.

V roce 1983 jsem byla jmenována ředitelkou. To už jsme měli i taneční obor, který  
v počátcích pracoval 1x týdně. Znamenalo to vyklidit na chodbu stolky a židle z největ-
ší třídy a i tak měli tanečníci málo místa.

Jeden ze šťastných okamžiků mého ředitelování byl myslím v roce 1987. Dostala jsem 
totiž klíče budovy dnešní Expanze, tehdy internátu Středního odborného učiliště. Na-
jednou měly být vyřešeny problémy s nedostatkem učeben. Projektová dokumentace 
vypadala báječně, začalo se tedy budovat. Zanedlouho přišel listopad 1989, po něm re-
stituce a okamžitě bylo všechno jinak. I naše malá vilka přešla do osobního vlastnictví, 
nám zůstalo pouze právo užívat ji za nájemné na 10 let.

Žáků přibývalo, byl otevřen i literárně dramatický obor a tříd se stále nedostávalo. Jen 
díky pochopení ředitelů jaroměřských základních škol a gymnázia jsme udrželi všechny 
obory. Výtvarníci a část hudebního oboru  pracovala na „ruské škole“, tanečníci a dra-
maťáci se scházeli Na Ostrově, mažoretky využívaly tělocvičnu ZŠ B. Němcové. Protože 
v té době u nás ještě nebyly elektrické koloběžky, obcházela jsem všechna pracoviště pěš-
ky. Veřejné žákovské koncerty byly putovní a využívali jsme všech možností, které Jaro-
měř poskytovala. Hráli jsme v muzeu, v aule gymnázia a divadelním sálku Jaromír. 

Pedagogický sbor tvořili zkušení učitelé a výsledky práce tomu odpovídaly. Tak se také 
stalo, že v jednom období jsme měli žáky ve všech šesti ročnících pardubické konzer-
vatoře. To působilo obrovskou radost nejen mně. Dobře jsme vždy obstáli v okresních  
i krajských soutěžích hudebního a dramatického oboru i v celostátních přehlídkách vý-
tvarného oboru. Škola měla ve městě dobrou pověst a spolupráce s MěNV byla velmi 
dobrá.

Jak se zkracovala doba nuceného pronájmu, bylo třeba vyřešit, kam půjdeme pak. 
Možností nebylo mnoho. Jako nejlepší se jevila jednopatrová budova Na Obci, tedy  
v centru města, ovšem s rómskými nájemníky. Znovu byla zpracována projektová do-
kumentace, našly se i byty pro několik rodin. Začalo se s přestavbou, ale přišla povo-
deň, kdy Labe zatopilo celé okolí. Základy budovy byly tak podmáčené, že bylo roz-
hodnuto starou stavbu strhnout a začít od základu. A tak po mnoha peripetiích stojí 
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pěkná budova, ve které je útulno, dostatek místa pro všechny obory i pěkný koncertní 
sál. Vyzkoušela jsem si v ní učit sice už jako důchodkyně, ale i za tuto možnost jsem 
byla vděčná. 

Novému řediteli přeji spolehlivý a stabilní pedagogický sbor, který je zárukou úspěchu. 
A dostatek žáků, z nichž někteří určitě vyniknou.

Ať se vám všem daří!

V České Skalici 30.10. 2005    
      Mgr. Jaroslava Gaberová

Výtvarný obor
Když ve školním roce 1961/1962 dochází ke změnám v hudebním školství, málokoho 

v té době napadne, jakým přínosem bude další obor - výtvarný. Hudební škola se pře-
jmenovává na Lidovou školu umění a dalších třicet let se o ní mluví jako o „lidušce“. 
V roce 1991/92 dochází k další změně názvu školy, tentokrát na Základní uměleckou 
školu. 

Jak tedy výtvarný obor začínal a kdo ho vyučoval?

Jako externí učitel na 9 hodin týdně nastoupil akademický malíř pan Jiří Škopek, 
absolvent Vysoké školy umělecko-prů-
myslové v Praze v atelieru prof. Adolfa 
Hofmeistera.. Škola měla nevyhovují-
cí prostory pro výuku nového oboru, 
ale přesto se už od začátku objevovaly 
první vlaštovky  úspěchu jeho zřízení. 
V prvním roce navštěvovalo obor ko-
lem třiceti dětí, které byly rozděleny 
do dvou oddělení ( 8 - 11 let a 12 - 15 
let). Pracovalo se s různými materiály 
a technikami - akvarelem, kvaší, tem-
perou, pastelem, uhlem, tužkou, perem. 

Také náměty se střídaly, aby byla výuka živější. Mistr Škopek zařazoval  život rodiny, 
dětské hry, portréty, pohybové studie, kytice, zátiší, návrhy na textil, krajky, kraslice, 
plakáty. Nezapomínal ani na besedy o umělcích, umělecko-historických slozích, památ-
kách kraje, technikách, materiálech, kompozici a proporcích. Jiří Škopek se věnoval i své 
vlastní tvorbě a se svými svěřenci dosahoval skvělých výsledků: práce dvou žáků  byly 
vybrány na světovou výstavu  v Japonsku a Kambodži.

Během dalších let, přes stále nevyhovující vybavení učebny, nedostatek prostoru i po-
můcek, výtvarníci tiskli pohlednice, vyráběli obaly na knihy, malovali plakáty, kreslili 
na skleněné desky, tvořili mozaiky, koláže a tepali práce v plechu. Svá díla prezento-

Akademický malíř Jiří Škopek během výuky.
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vali na výstavkách i výstavách v jaroměřském divadle i knihovně. Účastnili se vel-
kého množství soutěží (např. Alšovy země,V našem JZD, Děti, mír a umění, Hudba  
ve výtvarném projevu dětí, Požární ochrany). Krásné práce sbíraly první místa i čestná 
umístění. Ale jak sám Jiří Škopek v jednom novinovém článku řekl: „Děti se učí rozlišo-
vat mezi uměním a neuměním, poznávat krásu v obyčejných věcech, umět sladit barvy 
svého oblečení. Není úkolem lidové školy umění chrlit umělce, ale rozvíjet talenty.“

Na konci školního roku 1979/80 
odešel sám na vlastní žádost ze 
školství. 

Školním rokem 1980/1981 zača-
la další etapa našeho výtvarného 
oboru. Od září nastoupila do „li-
dušky“ paní Mgr. Eva Skořepová, 
která studovala u prof. Cyrila 
Boudy na Vysoké škole pedago-
gické v Praze. Zpočátku, jako J. 
Škopek, vyučovala externě. Od-
dělení se v této době rozrostlo na 
šedesát žáků a jeho počet rok od 
roku stoupal. Kromě běžných kres-
lířských a malířských technik seznamovala učitelka děti s malbou na sklo, linorytem, 
textilní tvorbou a modelováním. Základem však byla kresba. Žáci kreslili podle modelů 
i podle skutečnosti, v létě v přírodě. Dostávalo se jim základů teorie, poznávali hodnot-
ná díla výtvarného umění, společně navštěvovali galerie a výstavy. 

S tvorbou žáků výtvarného oboru se veřejnost seznamovala na pravidelných výstavách 
v divadle, muzeu a knihovně. Mnohé práce byly zasílány do různých soutěží (Děti, mír  

a umění, Alšova země, Branná soutěž, 
Dopravní soutěž, Svět pohádek Bože-
ny Němcové) a výtvarných přehlídek. 
Absolventi se hlásili na střední a vy-
soké školy s uměleckým zaměřením  
a mají úspěchy. 

O co větší radost měl výtvarný obor 
z úspěchů, o to větší starost a trápení 
měl s vlastním zázemím. Třídu, v níž 
se vyučovalo, trápil nedostatek světla 
a nevyhovovaly stolky, na kterých děti 
tvořily.

Kromě pedagogické činnosti se Eva 
Skořepová věnovala i své vlastní práci 

- ilustracím, zvláště pohádek B. Němcové, studiím polních i zahradních květin, lidovým 
krojům, loutkám i textilní tvorbě.

Na konci školního roku 1992/1993 se „výtvarka“ konečně přestěhovala do většího.  
K dispozici měla teď velkou třídu v budově  prvního stupně Základní školy B. Němcové.

Mgr. Eva Skořepová se svým žákem.

Snad se nám to povede!
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Na jaře roku 1994 se Eva Skořepová oficiálně roz-
loučila s výtvarným oborem a pedagogickou činností 
před nástupem do penze Velikou reprezentační výsta-
vou, pořádanou v jaroměřském muzeu.

Třetí etapa výtvarného oboru začala školním rokem 
1994/1995, kdy nastoupila nová učitelka Mgr. Radka 
Kalhousová, absolventka Pedagogické fakulty Uni-
verzity Palackého v Olomouci. Je bývalou žákyní Evy 
Skořepové i Jiřího Škopka, do jejichž hodin docházela 
už jako malá. Výtvarný obor se pod jejím vedením 
rozšířil o předškolní žáčky, dnes má sedm oddělení  
a kolem stovky dětí.

Mgr. Radka Kalhousová se vedle pedagogické činnos-
ti ve volném čase věnuje výtvarné tvorbě - především 
stavěné keramice a  textilním technikám (paličkované 
krajce, malbě na hedvábí).

Ve školním roce 2000/2001 se na podzim všechny vyučované obory - hudební, vý-
tvarný, literárně-dramatický a taneční - setkaly pod jednou střechou. Nová budova  
v historizujícím slohu je krásná a velká. Učebna výtvarného oboru se nachází v 1. pa-
tře školy.

A jaká je současnost výtvarného oboru?

Rozvíjet nadání a přirozený 
smysl pro krásu, pronikat do 
základů široké škály technik 
a postupů. Svým vlastním vý-
tvarným projevem, osobitostí 
a bezprostředností zpracováva-
jí děti své zážitky a zkušenosti 
do tvorby plošné i trojrozměr-
né. Vedle kresby, malby, grafiky 
se otevřel  nový  prostor keramice 
a s ní spojenému modelování. Ke-
ramická pec, v pořadí už druhá, 
(tu první nám odnesla vel-
ká voda v roce 2000) a hrn-
čířský kruh, nový tiskařský 
lis, rám na tkaní, rámy k malování na hedvábí, herdule pro paličkovanou kraj-
ku, šicí stroj anebo počítač, to je  neúplný výčet pomůcek a přístrojů, které pro 
svou práci žáci využívají. Při tvorbě je kladen stále větší důraz na spolupráci  
s ostatními obory - literárně-dramatickým, tanečním, či hudebním. A tak vedle  
plakátů, diplomů a pamětních listů, přibývá i návrhů kulis, kostýmů a šatů nejen 
pro módní přehlídky.

Kluci v akci během práce 
v přírodě.

Žáci výtvarného oboru vylepšují chodbu školy.



ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ

Malby na školní zeď zpestřují volné chvilky procházejícím žákům a rodičům. Stej-
ně jako předchůdci, tak i  současní mladí výtvarníci se účastní soutěží (Alšova země, 
Lidice), soutěží vyhlašovaných kulturními organizacemi v regionu (Dvůr Králové 
n. L., Česká Skalice) , anebo celostátních přehlídek výtvarných oborů. Práce našich 
žáků se umisťují s velkým úspěchem. Konkurence je stále větší, děti stále šikovnější  
a objektivní posouzení jejich prací pro poroty složité a těžké.

Zájemci o dětské výtvarné umění se mohou pokochat  shlédnutím prací na pravidel-
ných výstavách v jaroměřském muzeu a divadle. Tvorba žáků se rozšiřuje i na velko-
plošné formáty: např. malba na skleněných výplních v zahradě MŠ Na Zavadilce, která 
je každé tři roky obměňována, kresba a malba na zdi v MŠ ve Velichovkách, výzdoba 
zdi ve vstupní hale jaroměřského bazénu, anebo malba na billboardy pro rádio Černá 
hora.

Během školního roku žáci navštěvují mnohé výstavy a galerie nejen v Jaroměři, kde se 
děti seznamují s umělci a jejich díly hravou formou. Lépe a déle si pak pamatují. Ná-
vštěva Prahy a jiných měst naší země patří ke každoročním zvyklostem. V létě  prožijí  
žáci týden na horách (minulý rok už po šesté) - v přírodě je to jiné než ve třídě. Tvoří 
tam podle skutečnosti horské chaloupky, zvoničky, kříže, bublající potok, kapradiny. Dí-
vají se kolem sebe, fotografují a mohou tak vnímat krásu kolem sebe opravdu naplno. 

A to bychom měli všichni častěji. Nemyslíte?

Literárne-dramatický obor
Literárně-dramatický obor (dále 

LDO) byl založen ve školním roce 
1988/1989, a protože na stávající 
budově nebyla volná učebna, Jaro-
slava Holasová učila své žáky na 
ZŠ Na Ostrově, kuriózně v sute-
rénu, v učebně pozemků, kde byly 
právě sklizené brambory a cibule. 
Hned první rok se podařilo získat 
v okresním kole 1.místo v soutěži 
uměleckých škol a postoupit do 
krajského kola inscenací „Kluci, 
buci, kaktusáci“.

V dalších letech navštěvovalo 
LDO až 55 žáků, kteří vystupovali 
na koncertech v muzeu, v malém sále divadla,  v aule gymnázia i v jaroměřských ma-
teřských školách. O Vánocích 1989 mělo velký úspěch vystoupení společně s hudebním 
oborem v muzeu, kde žáci předvedli předvánoční zvyky a na jaře 1990 jsme poprvé  
v Jaroměři vynášeli Smrtku. 

Tak to jsme my! Žáci prvního ročníku.
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Od listopadu 1990 učila LDO paní  Trávníčková, od školního roku 1993/1994 paní 
Slezáková a v témže roce se podařilo žákům postoupit až do ústředního kola soutěže 
v Pardubicích.

1996/1997 učila v LDO 12 žáků režisérka divadelního souboru Vrchlický, paní Do-
ležalová.

V září 1997 se z mateřské dovolené vrátily učitelky Slezáková a Holasová, učilo se  
v oddělení loutkářském a dramatickém, obor měl 20 žáků.V okresním kole soutěže zís-
kali loutkáři 1. místo a Čestné uznání a dramatické oddělení dvě 1. místa, jeden po-
stup, 2. místo a Čestné uznání. Z krajského kola se žáku Hrudkovi podařilo postoupit 
do ústředního kola v Novém Strašecí.

Ve školním roce 2000/2001 získal Matěj Kubina Cenu za roli Jakuba v oblastním kole 
soutěže ZUŠ v Hradci Králové.Výuce velmi pomohla samostatná učebna i možnost 
zkoušení v koncertním sále. Na jaře 2003 vznikl soubor „Spolu, ale každý sám“, v lednu 
2005 druhý - „Moje pětka“. Oba soubory se pravidelně účastnily oblastních kol přehlí-
dek v Divadle Jesličky v Hradci Králové (Přehlídka loutkových souborů, Dětská scéna, 
Festival Klubu dětského divadla). V současné době obor vyučuje Jaroslava Holasová 
v oddělení loutkářském a s 23 žáky se zabývá všemi přiměřenými formami divadla.

Premiéry:
  2000  Tři pohádky Františka Hrubína
  2001  O kouzelné fazoli (anglická lid. pohádka)
  2002  Ať žije Ludva! (J.Werich)
  2003  Žirafí opera (J. Prévert)
  2004  O statečném vrabci (J. Werich)
  2005  Ji-Bing, lovec much (čínská lid. pohádka)
    Ostrov pro šest tisíc budíků (M. Macourek)

Podařilo se založit i několik tra-
dic : vystoupení ke Dni matek, 
Dny otevřených dveří (pro MŠ  
i veřejnost) a účast na festivalu 
Jičín-město pohádky. K dalším 
aktivitám patří realizace kompo-
novaných programů k obdobím 
ve kterém se konaly („Barevné od-
poledne“, „Vánoční koncert“, „Ma-
sopuste, Masopuste...“, „Vrby se 
nám zelenají“, „Aprílový koncert“ 
a „Když se máma s tátou smějí“). 
Kromě toho žáci vystoupili na Vá-
nočních trzích, v Domově sv. Josefa 

v Žirči, v Domově pro klienty, v Domově s pečovatelskou službou a intenzivně se při-
pravovali na přehlídky.

 Loutkářský soubor Moje pětka
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Loutkářský soubor „Moje pětka“ měl v roce 2005 premiéru vlastní úpravy pohádky 
Miloše Macourka „Ostrov pro šest tisíc budíků“ na loutkářské přehlídce „Boučkova Ja-
roměř“. Oba soubory hostují již pravidelně na zářijovém festivalu Jičín – město pohád-
ky, kde sehrály představení: „O Troskách“ a „O provázku“. Tohoto festivalu se účastní  
i výtvarný obor a pomáhá s realizací výtvarných workshopů.

1. května téhož roku v jaroměřském městském parku starší soubor „Spolu, ale každý 
sám“ recitoval úryvky z Máchova „Máje“ a společně s hudebním oborem žáci předvedli 
„rukavicové“ zpracování kramářské písně „Zvadla růže“.

Během Dnů otevřených dveří uspořádal soubor pro děti z místních mateřských škol  
loutkářskou dílnu a zahrál pohádku „Kašpárek si domek staví“.

4. června soubor asistoval při odhalení busty M.B.Brauna od prof.akademického so-
chaře V. Preclíka na náměstí v Jaroměři, kdy se opět spojily různé obory a podařilo se 
ztvárnit Erbenovu baladu „Záhořovo 
lože“, inspirovanou Braunovou sochou 
Garina v Kuksu.

  Dva absolventi ( Veronika 
Hájková a Petr Hrudka) měli premié-
ru svého představení „Rozkoš“ v rámci 
programu Absolventského koncertu.

 18. červen  v České Skalici na 
Festivalu pohádek a báchorek soubor 
zahrál „O Troskách“ a „Rozkoš“ a o den 
později totéž zopakoval u Rýzmburské-
ho altánu při akci Výtvarné Ratibořice.

 O prázdninách si děti  užily 
„Kramaření“ na pěší zóně v České Skalici – 16. července a v srpnu v rámci doplňkového 
programu na divadelním festivalu „Jiráskův Hronov“ uspořádaly loutkářskou dílnu.

  „Divadlo je,
  když skupina lidí,
  která si něco připravila,
  to ukazuje skupině lidí,
  která si nepřipravila nic.“
    Petr Brook

Tanecní obor
Vůbec nejmladším oborem na ZUŠ je obor taneč-

ní. Nejstarší dochované zprávy jsou z roku 1983  
a po dva roky neměly děti o tanec zájem. Po osob-
ním náboru paní učitelky Mervartové se návštěv-
nost zlepšila. K vyučujícím patřili: pan Lejp, Pospíšil, 
paní Libřická. Jedna ze žákyň tanečního oboru.

Spolu, ale každý sám. Soubor starších žáků.
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Výuka se postupně rozšířila na 21 hodin týdně a v roce 1987 už bylo v tanečním obo-
ru 88 žáků. 

V roce 1988/1989 probíhala výuka v aule ZŠ Na Ostrově. V roce  1997 se tanec vy-
učoval v tělocvičně ZŠ B. Němcové, kde byly instalovány i baletní tyče a mohla začít  
výuka klasického tance. V listopadu se konal konkurs na mažoretky. Ve skupině praco-
valo 15 dívek a jejich vystoupení sklidilo velký ohlas. 

Mažoretky se pod vedením paní učitelky Kubákové zúčastnily soutěže v Čáslavi, 
úspěšné byly i na přehlídce Kmochův Kolín a na různých předtančeních. O prázdni-
nách byla některé žákyně vybrány do letního kurzu v Janských Lázních.

Mažoretkový soubor zvítězil v republikové soutěži a postoupil na mistrovství Evropy 
ve Velké Británii (září 2001). 

Od roku 2002 začíná soubor ma-
žoretek pracovat mimo ZUŠ a taneč-
ní obor zaniká. Jeho činnost je obno-
vena v roce 2003 zkušenou učitelkou 
Janou Krepindlovou.

V prvním školním roce bylo přija-
to 8 žákyň ve věku 5 – 6 let. Žákyně 
připravily vystoupení k vernisáži vý-
tvarného oboru a jako hosté vystou-
pily v Klicperově  divadle v Hradci 
Králové. 

V září 2005 byly vyhlášeny doda-
tečné talentové zkoušky, které se se-

tkaly s velkým zájmem a díky tomu byly otevřeny 3 ročníky. 
Dva přípravné a jeden první ročník.
Výuka přípravné taneční výchovy kultivuje přirozený dětský projev formou pohybo-

vých her a hravých cvičení. Je zdůrazňována výchova správného držení těla, rozvíjení 
pohybové koordinace, zvýšení celkové pohyblivosti a rozvíjení hudebního cítění. Včasná 
taneční výchova hluboce ovlivňuje pohyb v denním životě, vnáší do pohybového pro-
jevu dítěte harmonický řád a pod-
chycuje děti tanečně nadané.

     V 1. a 2. ročníku se tyto ná-
vyky rozvíjejí a vedou k uvědomě-
lému ovládání jednotlivých částí 
těla. Teprve potom mohou žákyně 
pokračovat výukou klasické taneč-
ní techniky. 

     V únoru 2006  se bude opět 
konat soutěž tanečních oborů ZUŠ, 
které se žákyně přípravného roční-
ku zúčastní se svým vystoupením 
Trpaslíci. Na závěr školního roku se 
opět všechny ročníky představí na vystoupení v Klicperově divadle v Hradci Králové.

Mažoretky Základní umělecké školy. 

Nejmenší žáci v tanečním sále školy.
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O spolecné hre v rámci hudebního oboru
Dechový orchestr vznikl v roce 1995 

a jeho řízením byl pověřen učitel žes-
ťových nástrojů František Schejbal, pro 
své dlouholeté zkušenosti trumpetisty 
Velkého dechového orchestru v  Hrad-
ci Králové. 

K prvnímu vystoupení došlo v roce 1996  
na Školní akademii v Městském divadle 
v Jaroměři. V té době zde působilo pou-
ze osm hráčů.

Díky pomoci paní Gáberové, Dedíkové 
a panu Fialovi, bývalých ředitelů školy, 
se orchestr neustále rozšiřoval až na nynějších 27 členů. Repertoár tvoří skladby de-
chové, koncertní, muzikálové a filmová hudba. K pravidelným aktivitám patří vánoční 
a velikonoční koncerty, letní hraní v parku, vystupování pro jiné organizace a téměř 
každoroční zájezdy do Polska.

S tělesem spolupracují zpěvačky ZUŠ i se svojí paní učitelkou Kristýnou Tázlerovou 
a paní Hana Schejbalová,  bývalá dlouholetá členka Operetního souboru Vrchlický  
a Velkého dechového orchestru z Hradce Králové.  

     Taneční a swingový orchestr byl založen v roce 2000  Františkem Schejbalem, kte-
rý se stal jeho dirigentem a kapelníkem. Jádro tohoto tělesa tvoří starší žáci orchestru 
dechového. Původní obsazení  tvořily 3 saxofony, 2 trubky, pozoun a rytmika. V této se-

stavě vystoupil poprvé orchestr při otevření 
nové ZUŠ a to s velkým úspěchem. 

      Díky porozumění a finanční pomoci 
Rady města Jaroměř došlo později k náku-
pu nových nástrojů a tím se otevřely mož-
nosti  rozšíření orchestru. 

      V současné době zde hraje 5 saxofonů, 
6 trubek, 2 pozouny a 5-ti členná rytmika. 
V repertoáru jsou skladby taneční i swingo-
vé, hlavně našich autorů. Orchestr většinou 
vystupuje na koncertech společně s orchest-

rem dechovým, čímž je dosaženo velké pestrosti repertoáru. 
František Schejbal neustále rozšiřuje notový materiál se zaměřením na typické swin-

gové skladby. 
Orchestr se v roce 2001 zúčastnil Okresního kola soutěže dechových a tanečních or-

chestrů ZUŠ, kde se umístil  v silné konkurenci na druhém místě.  
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Kytarový orchestr, tvořený dvanácti hrá-
či, založil roku 2004 tehdejší ředitel ZUŠ 
MgA. Petr Fiala. V tomto obsazení se  
v červnu  2004 soubor zúčastnil soutěže ky-
tarových orchestrů v Hradci Králové, kde 
získal 3. místo.

     Od září 2005 vede soubor Hana Med-
ková, absolventka pardubické konzervatoře 
v oboru klasická kytara, vyučující na ZUŠ 
Jaroměř. Soubor tvoří Veronika Adámko-
vá, Kateřina Čapková, Andrei Ene, Filip 

Gildein, Michal Hájek, Karolína Hájková, Martin Havel, Markéta Hážová, Pavel 
Holínský, Petra Hůlková, Petra Kubů, Martin Macák, Tomáš Merkl, Alena Mich-
ková, Veronika Nováková, Lucie Panenková, Zuzana Panenková, Vojtěch Pecháček  
a Martin Petřík, což jsou žáci paní Medkové a pana učitele Šusta.

Orchestr využívá jak klasické kytary, tak i nástroje sopránové a basové, laděné v ji-
ných oktávách než běžná klasická kytara. 

Soubor se nespecializuje na žádné konkrétní období a v jeho repertoáru naleznete 
úpravy renesančních a barokních skladatelů, hudbu 20. století či latinskoamerické pís-
ně a tance. 

Houslový soubor navázal na dlouholetou práci pana Jaroslava Voňky, který se výuce 
houslí a také souboru na jaroměřské „lidušce“ věnoval celý život. Po jeho odchodu zde 

byly pokusy paní učitelky Valentové a No-
vákové o obnovení souboru, ale vždy jen na 
jeden či dva roky. Buď odešla učitelka nebo 
bylo málo žáků.

Současný houslový soubor byl založen  
v roce 2004 a měl sedm členů. Ve školním 
roce 2005/2006  tvoří soubor houslisté, kte-
ří mají podle učebních plánů absolvovat 
souborovou hru a nejsou tedy úplní začá-
tečníci. Průměrný věk členů souboru je při-
bližně 11 let a jádro tvoří žáci 4. ročníku: 

Tereza Pilařová, Magdaléna Pecháčková, Daniela Drozenová, Andrea Kasenčáková, 
Adrian Berki, a z ostatních ročníků Veronika Borůvková, Pavla Svatoňová, Eliška Mí-
lová a Šárka Pádrová.

Pod vedením paní učitelky Jany Dudkové jsou vybírány skladby dle schopností a také  
v závislosti na omezených zvukových možnostech, protože chybí  hlubší smyčcové nástro-
je-viola, violoncello. V repertoáru nalezneme skladby Jaroslava Foltýna - Pochod a Vese-
lý výlet, méně známé vánoční koledy, melodie z večerníčku Pohádky z mechu a kapradí  
a 4 epizody od Jana Vídeňského, připravované pro soutěž houslových souborů v roce 2006.  
Z tohoto důvodu probíhají zkoušky pravidelně, ale i v době prázdnin a státních svátků.
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Hra v souboru vyžaduje spolupráci všech členů, kteří musí vnímat ostatní, ve skupině 
stejně „tahat“ smyčcem a ladit nejen spolu, ale i s ostatními hlasy. Stejně jako u muške-
týrů zde platí: „Jeden za všechny, všichni za jednoho“. Chyba jednotlivce zkazí celkový 
dojem a když  každý hraje co nejlépe, dojem bývá daleko působivější, než hra sólová. 
To děti motivuje hrát lépe.

Flétnový soubor MUSICA PER LEGNI vznikl z  původního flétnového kvarteta zob-
cových fléten, který založila paní učitelka Martina Zemková v ZUŠ ve Dvoře Králové 
nad Labem. V průběhu 9 let v souboru působi-
lo několik flétnistů (např. K.Hanušová, K.Vy-
bíralová, E.Maříková, T.Valtera, M.Balcarová 
a L.Kernerová). Odchodem Martiny Zemkové 
na mateřskou dovolenou byla činnost souboru 
přerušena na 1 rok. Po roce  (červenec 2002) 
se opět soubor schází a  vzniká oficiální název 
tělesa MUSICA PER LEGNI, což v překladu 
znamená „hudba pro dechové dřevěné nástro-
je“. Od října 2003 začal soubor spolupracovat 
se zpěváky paní učitelky Kristýny Tázlerové ze ZUŠ Jaroměř a od září 2004 působí spo-
lečně v této umělecké škole.

Současné obsazení souboru:
Klára Pohlová – sopránová a příčná flétna, Anna Šopovová – sopránová zobcová flét-

na, Alžběta Jägerová – altová a příčná flétna, Barbora Machková – tenorová, basová  
a příčná flétna, Dorota Svobodová – tenorová flétna, Alena Vávrová – basová flétna

Repertoár souboru tvoří především skladby z období renesance a baroka, ale také 
spirituály a tradicionály, vánoční písně a koledy. Soubor vystupuje při různých akcích 
(koncerty, vernisáže, slavnosti, rauty aj.)

Komorní sbor BEL CANTO. Všechno začalo o Vánocích 2001, kdy se ve třídě paní 
učitelky Kristýny Tázlerové, na hodinách komorního zpěvu, začaly učit vícehlasé ko-
ledy a vánoční písně. Jejich instrumentální doprovod byl svěřen flétnovému souboru  
ze třídy Martiny Zemkové.Tato spoluprá-
ce se zpěváčkům tak zalíbila, že pokračo-
vala dále a nacvičovala se jedna skladba 
za druhou. Zpočátku tvořilo sboreček jen 
několik děvčat: Nikola Chreńová,Veroni-
ka Borůvková, Kristýna Hušková, Pavla 
Vaculíková, Markéta Hážová, Alice Les-
ková, Tereza Novotná,Veronika Hájková 
a Alena Marelová.

Dnes má sbor 17 členů  a k již zmiňo-
vaným se přidali další: Pavlína Havlová, 
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Filip Petira,Vojtěch Rýdlo, Jan Pavlista, Natálie Jarkovská, Markéta Hofmanová, Aneta 
Kočová, Monika Šintálová, Daniela Valešová, Michaela Chreňová, Pavlína Rejchrtová  
a Karolína Rolečková. Všichni vystupovali pod názvem Komorní sbor ZUŠ Jaroměř. 
Ve školním roce 2005/2006 se rozhodli pro název komorní sbor BEL CANTO, což zna-
mená v překladu „krásný zpěv“.Dnes působí tento sbor již čtvrtým rokem a ve svém 
repertoáru mají lidové písně, skladby renesanční, barokní, spirituály a mnohé vánoč-
ní koledy. Společně s flétnovým souborem MUSICA PER LEGNI vystupují na verni-
sážích, rautech, samostatných koncertech, kulturních akcích města Jaroměře a Dvora 
Králové nad Labem.

Významní absolventi ZUŠ Jaroměř

V této části almanachu bychom rádi představili některé bývalé žáky jaroměřské ZUŠ. 
Ve výčtu jsme vycházeli z práce Jany Novákové, absolventky pardubické konzervatoře, 
která se zabývala hudebním životem v Jaroměři od roku 1980 do současnosti. Omlou-
váme se ostatním významným absolventům, ale rozsah almanachu neumožňoval 
zmínku o všech. 

Věra Binarová studovala hru na housle ve třídě Jaroslava Voňky, na Konzerva-
toři v Pardubicích hru na violu ve třídě prof. Miloslava Nečesaného a na AMU  
v Praze ve třídě prof. Jaroslava Motlíka. Své hudební vzdělání si rozšířila na vy-
soké škole ve Vídni (Hochschule für Musik) u prof. Siegfrieda Fühlinga a profe-
sorky Marie Hlouňové. Běhen studia se zúčastnila interpretačních kurzů v ně-
meckém Iserlohnu a působila v orchestru Nadace Yehudi Menuhina. Svoje sólové 
působení zahájila v zahraničí koncertem na festivalu v německém Wiesbadenu 1996.  
Od roku 1994 je členkou a sólistkou Talichova komorního orchestru, se kterým kon-
certovala v mnoha evropských zemích. Spolupracovala také se Symfonickým orches-
trem Českého rozhlasu, Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně, 

Koncertní a taneční sál školy.
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s významnými umělci jako např. Jan Talich ml., Shizuka Ishikava a Pavel Šporcl. 
Intenzivně se věnuje komorní hře, od roku 1998 byla členkou smyčcového kvarte-
ta Jupiter, pravidelně spolupracuje s komorním souborem Capella Santa Caecilia 
(uměleckým vedoucím je Ivan Ženatý). Na svých recitálech spolupracuje s klavírist-
kou Jitkou Čechovou a její repertoár zahrnuje všechna stěžejní díla violové literatury. 
    (text převzat z programu 295. abonentního koncertu KPH)

Sabina Břeská, jaroměřská rodačka zde studovala ve třídě Jaroslavy Gaberové hru na 
klavír a na pardubické konzervatoři v Pardubicích ve třídě prof. Jany Turkové.

Markéta Černá – Kočí pochází z Broumova a od roku 1982 studovala soukromě hru 
na housle u pana Kulhánka z Rasošek. Na naší škole absolvovala I. a II. cyklus ve třídě 
Jaroslava Voňky a Věry Binarové. Dále pokračovala ve studiu na Vysoké škole pedago-
gické v Hradci Králové (aprobace matematika - hudební výchova). Působila jako hous-
listka v  komorního orchestru v Jaroměři. Od roku 1991 řídí chrámový sbor a orchestr 
u sv. Mikuláše v Jaroměři. 

Nikola Hájková studovala na ZUŠ v Jaroměři zobcovou flétnu ve třídě Miloše Tölga, 
Danuše Bergerové a Olgy Gaberové a klarinet ve třídě Miloše Tucha. Ve studiu hry na 
klarinet pokračovala v Hradci Králové u Jiřího Šlégla, na Konzervatoři v Pardubicích 
u prof. Ludvíka Posekaného a dále pokračovala na JAMU u prof. Spylky v Brně. Kromě 
toho studovala i v Anglii na University of Leeds.

Olga Luštincová se na klarinet  učila  u  Jiřího Tölga a Miloše Tucha. Na Konzervatoř 
v Teplicích v Čechách byla přijata v roce 1993 a o rok později obsadila v soutěži Con-
certino Praga páté místo. Studovala na JAMU v Brně u prof. Spylky a působí v dívčí 
kapele České buchty v Praze. 

Petr Pálka hrál na lesní roh od 8 let ve třídě Jana Holubce a na Konzervatoři v Par-
dubicích u profesorů Jaroslava Vlasatého, Jiřího Janeby a Otakara Tvrdého. Ve třetím 
ročníku konzervatoře začal studovat také sólový zpěv a ve čtvrtém ročníku dirigování 
u prof. Nováka. Založil dětský pěvecký sbor Kajetánek v České Třebové. Od září 1997 
vede spolu s manželkou dětský sbor Severáček, který je součástí ZUŠ v Liberci od roku 
1994, a pěvecký sbor Ještěd. Se sborem Severáček se v létě 1999 účastnili mezinárodní 
soutěže sborů v Anglii, kde získali 2. místo z celkového počtu 29 sborů.

Eduard Paseka hrál od roku 1992 na lesní roh ve třídě Petra Pálky na ZUŠ v Jaromě-
ři a později na pardubické konzervatoři u profesora Otakara Tvrdého. Zpíval v chla-
peckém sboru Boni Pueri a vystupoval s dětským sborem Severáček a  Bohemia choir.

Jiří Pek studoval zpěv u Evy Špryňarové, Noemy Hrbáčkové, Olgy Modráčkové  
a Kristýny Tázlerové v Jaroměři. Poté pokračoval na pardubické konzervatoři u Mgr. 
Miloslava Stříteského, obor operní zpěv. Je zpěvákem kapely Lucky band v HK, získal 
stříbrného Slavíka města HK, vyhrál v TV pořadu Rozjezdy pro hvězdy, patřil mezi  
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60 nejlepších zpěváků prvního ročníku pořadu Česko hledá superstar, získal 14. místo 
na celostátní soutěži konzervatoří v kategorii operní zpěv a je sólistou Iuventus Can-
tans Pardubice.

Radka Prokešová se učila hrát na zobcovou flétnu u Olgy Gaberové, na klavír u Olgy 
Gaberové a Zdeňka Bergera. Později studovala hru na klavír ve třídě prof. Daškové  
a zpěv u prof. Marie Vaniakové. Učí na ZŠ Boženy Němcové v Jaroměři a vede dětský 
sbor Skřivánek.

Petr Slezák studoval hru na pístový trombon u Františka Schejbala a poté u Roma-
na Horského hru na snižcový pozoun. Poté byl přijat na  Konzervatoř Jaroslava Ježka 
v Praze.

Jitka Slezáková začala hrou na klavír ve třídě Jaroslavy Gaberové, později studova-
la na pedagogické fakultě v Hradci Králové u prof. Michala Chrobáka klavír  a u prof. 
Jany Machačové zpěv. Během studií působila v pěveckém sboru Smetana, pracovala  
v Rádiu OK a byla učitelkou na naší ZUŠ.

Markéta Švábová začala hrou na klavír na LŠU v Kutné Hoře a v Jaroměři ve třídě 
Jaroslavy Gaberové. Studovala na Konzervatoři v Pardubicích ve třídě prof. Sylvie Hö-
nigové a prof. Pavlíny Smutné, na Umělecko – pedagogické katedře ostravské univerzity 
u prof. Xenie Hranické. Také působila jako učitelka na ZUŠ v Jaroměři.

Spolupráce školy se zahraničím

 Zapojení žáků a pedagogů všech oborů do mezinárodních aktivit patří  
k prioritám  dalšího rozvoje ZUŠ. V srpnu 2005  započal ředitel školy Mgr. Pavel Linha 
spolupráci  se slovinskou organizací Ljudska Univerza Celje, se kterou bude realizován 
projekt Dva světy, zapojující slyšící a neslyšící mladé lidi. Výsledky týdenní mezinárod-
ní výměny mládeže budou představeny v dubnu 2006 jaroměřské veřejnosti.

 Spolupráce s německou Musikschulle mit dem Paukenschlag z Drážďan na-
vazuje na půlroční působení Pavla Linhy na této škole v roce 2000. Osobní a přátelské 
kontakty s ředitelkou školy Marií Gerloff přerostly v realizaci 3 česko-německých pro-
jektů. Jeden z nich (Židovská hudba a my?) byl prezentován jako nejlepší příhraniční 
projekt na Konferenci o příhraniční spolupráci. Stejný projekt byl i v listopadu 2005  
nominován mezi nejlepší české projekty neformálního vzdělávání konající se v letech 
2003 až 2004.

 Právě tyto úspěšné projekty jsou impulsem pro další spolupráci mezi Českou 
republikou a Německem, tedy Jaroměří a Drážďanami. Pozdrav Marie Gerloff má pro-
to jistě své významné místo v Almanachu o naší škole.
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Grüße von Dresden nach Jaroměř

Ein Fluss ist die naturgegebene Verbindung zwischen Dresden und Ja-
roměř, die Musik schafft die geistige Verbindung zur gemeinsamen Tra-
dition und Menschen knüpfen die seelische Verbindung zwischen Part-
nern. Dass die Labe zur Elbe wird und durch beide Städte fließt, ist ein 
schöner Zufall und nur am Rande erwähnenswert. Musik und gemeinsa-
mes Musizieren spielen eine bedeutendere Rolle beim Entstehen einer 
Freundschaft, bieten nicht nur zu deren Entstehen den Anlass, sondern bereichern in 
hohem Maße auch deren Bestehen. Jedoch würde auch die Musik allein nicht reichen, 
eine Partnerschaft aufzubauen. Dazu bedarf es der Aufgeschlossenheit von Menschen 
und deren Willen, sprachliche und andere Grenzen zu überwinden. Für mich als Leite-
rin eines Dresdner Musikvereins ist es bis heute ein Glück, im jungen Direktor der Mu-
sik- und Kunstschule von Jaroměř, in Pavel Linha den Menschen getroffen zu haben, 
der mit großem Enthusiasmus und Ideenreichtum die Verbindung zwischen Sachsen 
und Böhmen, zwischen jugendlichen Instrumentalisten und Sängern initiiert und mit 
mir gemeinsam entwickelt und gehalten hat. Er und seine Kollegen wenden neben der 
Bewältigung ihrer täglichen Arbeitsaufgaben zusätzliche Kraft auf, eine Partnerschaft 
zu pflegen, die dazu beiträgt, das junge Menschen aus benachbarten Ländern sich ver-
stehen und sich gegenseitig achten lernen.

In diesem Geiste gratuliere ich persönlich und im Namen meiner Mitarbeiter und 
des Vorstandes des Freien Musikverein Paukenschlag e.V. aus Dresden ganz herzlich 
zum 65-jährigen Bestehen der Kunstschule in Jaroměř und wünsche der Schule unter 
der Leitung ihres neuen Direktors Pavel Linha erfolgreiche Jahre zum Wohle der von 
ihr betreuten Kinder und Jugendlichen. Außerdem verbinde ich damit den Wunsch auf 
weitere gemeinsame Projekte und ebenso anregende, erlebnisreiche Treffen wie in den 
vergangenen Jahren.

       
Maria Gerloff

    Geschäftsführerin des Freien Musikverein 
    Paukenschlag e.V. aus Dresden

Pozdrav z Drážďan do Jaroměře

Řeka je přirozenou spojnicí mezi Drážďanami a Jaroměří. Hudba tvoří duchovní pro-
pojení ve společných tradicích a lidé mezi sebou navzájem tvoří duševní partnerská 
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učitelé a ředitelé v historii školy
Bartníková Graciana klavír
Berger Zdeněk  HN, klavír, korepetice
Bergerová Dana  PHV, HN, klavír, 
 zobcová flétna 
Binarová V. housle
Brunner Martin příčná a zobcová flétna,  

 saxofon
Budzák Šimon HN, akordeon, flétna
Budzáková Jitka zpěv, kytara
Čapek Miloslav klarinet, zobcová flétna
Černá Jana klavír
Červená Alena TO
Dernerová Jana TO
Dolejší Martin bicí
Doležalová N.  LDO
Dostal Jan HN, PHV, klavír
Douděra Josef zobcová flétna, klarinet
Dudková Jana housle

Erbanová Jarmila TO
Gaberová Jaroslava HN, klavír, sbor, zpěv
Gaži J. housle
Gregor Rostislav kytara
Gregorová Alena klávesy, klavír, 
 korepetice
Hájková Nikola zobcová flétna, klarinet
Haladová K. příčná a zobcová flétna
Hamáková Kamila VO
Hejzlar Oldřich housle, bicí
Holasová Jaroslava LDO
Holubec Jan HN, dech. nástroje
Horský Roman zobcová flétna, tenor,  

 pozoun, tuba
Hrbáčková Noema zpěv
Hřebíčková Dana housle
Hübnerová Blanka klavír
Janatová V. TO

pouta. Je to ač nepatrná, přesto krásná náhoda, že Labe (v Německu Elbe) protéká obě-
ma městy. Hudba a společné muzicírování hrají významnou roli při vzniku přátelství, 
ale také velkou měrou obohacují jeho existenci. Avšak sama muzika by partnerství ne-
dokázala vypěstovat. K tomu je třeba i otevřenost lidí a jejich vůle překonávat řečové  
i jiné hranice. Pro mě, jako ředitelku Drážďanského hudebního sdružení, je dodnes vel-
kým štěstím, že jsem v mladém panu řediteli ZUŠ v Jaroměři, Pavlu Linhovi, potkala 
člověka, který s velkým enthusiasmem a nekonečně mnoha nápady inicioval a společně 
se mnou rozvíjel a udržoval spojení mezi Saskem a Čechami, mezi mladými muzikanty 
a zpěváky. On a jeho kolegové vynakládali kromě každodenních povinností ještě další 
síly k tomu, aby nadále pěstovali partnerství, které přispívá k tomu, že mladí lidé ze 
sousedních zemí si navzájem rozumí a respektují se.

V tomto duchu srdečně gratuluji jak osobně, tak jménem mých spolupracovníků  
a předsednictva Drážďanského hudebního sdružení k 65. výročí založení ZUŠ Jaroměř. 
Škole, pod vedením nového ředitele Pavla Linhy, přeji úspěšná léta a spokojenost jí svě-
řených dětí a mládeže. K tomu připojuji přání dalších společných projektů a podnět-
ných a povzbuzujících setkání, jako v minulých letech.

            Maria Gerloff
             ředitelka Drážďanského hudebního sdružení
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Jirásková Zuzana akordeon
Jurenka Dušan HN, kytara, akordeon
Kalhousová Radka VO
Kaválková K. TO
Koblížek Václav akordeon, kytara, 
 housle
Koblížková Vendula klavír
Kocianová Zdenka klavír
Kočí Markéta HN, housle
Kočvarová Květa klavír, zpěv
Kozlová Milena VO
Koznarová M.  housle
Krejsarová Kateřina HN, klavír
Krepindlová Jana TO
Krumlovská Gabriela TO
Kubíčková Ivana klavír
Kučová Jarmila HN, klavír, housle
Labský J. kytara, zobcová flétna,  

 trubka
Lakomá Marie klavír
Lejp Václav HN, TO, klavír
Libřická Erika TO
Ligrová I. housle
Löwyová Otilie klavír
Macků Petra TO
Mačejovská Iva klavír
Mádle P. klavír
Magda Petr žestě, dech. orch., 
 baskytara, zobcová flétna
Malá Marie klavír, zpěv
Marek Václav HN, akordeon, bicí, 
 klávesy
Medková Hana kytara
Merková Pavla TO
Mervartová Ivana TO
Mikulková Markéta akordeon, kytara, 
 klávesy
Modráčková Olga zpěv
Mochanová Helena příčná flétna
Němec František  akordeon
Neumannová Marta zobcová flétna, hoboj
Pachta František housle
Palečková Martina TO
Pálka Petr kytara, lesní roh, zpěv
Papež Jan klarinet, zobcová flétna
Paseka Eduard bicí, zobcová flétna
Pavlosek Jiří příčná a zobcová flétna
Petira Jan žestě 
Petříková Viktorie klavír
Pitrová Michaela hoboj, zobcová flétna
Pospíšil František TO
Prokešová Radka HN
Prušinovská Olga PHV, HN, klavír, 
 zobcová flétna

Roček Jaromír bicí
Řihák Cyril klavír, HN
Salayová M.  TO
Segečová Jana klávesy
Schejbal František trubka, tenor, 
 dechový a taneční orchestr
Skořepa Ladislav PHV, HN, klavír, 
 dech. orch.
Skořepová Eva VO
Slezáková Jitka LDO
Stočesová M. HN, zobcová flétna
Šeborová Zlata klavír
Škopek Jiří VO
Škopková Vanda zpěv
Špriňarová Eva klávesy, klavír, zpěv, HN
Štěpán Jaroslav klarinet, zobcová flétna
Šťovíčková Lenka HN, klavír
Šuráňová Míla klavír
Šust Karel kytara
Švábová Markéta HN, klavír
Tázlerová Kristýna zpěv
Teršl Ondřej klavír
Tetour Jan  trubka
Tölg Jiří klarinet, zobcová flétna,  

 housle
Trávníčková M. LDO
Tučková Milena klavír
Tuch Miloš klavír, klarinet, akordeon,  

 zob. fl., korepetice
Vachoušek Tomáš klavír 
Valentová Ludmila housle, viola
Vlášek Josef akordeon, housle, HN
Vlček David zpěv
Voltrová Martina TO
Vońka Jaroslav housle, kytara
Vyhnálková Pavla TO
Weissová Eva klavír
Zemková Martina HN, příčná 
 a zobcová flétna
Žihal Petr kytara
Žižka A.  kytara
 
ŘEDITELÉ 
Bouda Bohumil 1940 - 1945
Kubeš Karel 1945 - 1947
škola zavřena 1947 - 1949
Hofman Václav 1949 - 1952
Kočvarová Květa 1952 - 1983
Gaberová Jaroslava 1983 - 2000
Dedíková Jaroslava 2000 - 2002
Tázlerová Kristýna
-zastupující ředitelka 2002 - 2003
Fiala Petr 2003 - 2005
Linha Pavel 2005 - dosud
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ZAMESTNANCI ŠKOLY

Martin Brunner 
- zobcová a příčná flétna, 
  saxofon

Jana Černá 
- klavír, klavírní korepetice

Josef Douděra 
- zobcová flétna, klarinet

Jana Dudková
 - housle

Jaroslava Halasová 
- Literárně-dramatický obor

Roman Horský 
- zobcová flétna, baryton, 
  pozoun, tuba

Zuzana Jirásková 
- akordeon

Radka Kalhousová 
- Výtvarný obor

Kateřina Krejsarová 
- klavír

Jana Krepindlová 
- Taneční obor

Ivana Kubíčková 
- klavír, klavírní korepetice

Pavel Linha 
- zobcová flétna, klarinet, 
  klavírní korepetice

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ
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V JUBILEJNÍM ROCE

Iva Mačejovská 
- klavír

Hana Medková 
- kytara

Jana Segečová 
- elektrické klávesové
  nástroje

František Schejbal 
- trumpeta

Karel Šust
- kytara

Kristýna  Tázlerová
- zpěv

Martina Zemková 
- zobcová a příčná flétna,
  hudební nauka

Jana Kuncová 
- účetní

Radaka Morávková 
- sekretářka, hospodářka

Miluše Černá - mzdová účetní Hana Viková - uklízečka
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Vzpomíná žákyně školy…

Mám-li popsat svůj vztah k této škole a k hudbě, budu vzpomínat  na roky 1961-66, 
kdy jsem v této,  tehdy „hudebce“,  trávila většinu svého volného času. Učila jsem se 
hrát na housle u pana učitele Voňky, s tím byla spojená hudební nauka s panem uči-
telem Vláškem. Ráda vzpomínám na čas, kdy existoval žákovský orchestr, který tvořily 
převážně smyčcové nástroje. To bylo zpestření k jinak nezáživným etudám, stupnicím 
a hudební nauce.

Nerada vzpomínám na koncerty v „Jaromíru“. I když jsem byla dobrá žákyně, trpí-
vala jsem velkou trémou, která způsobila, že skladbu pečlivě nacvičenou jsem mnohdy 
zkazila.

Chodila jsem také na sólový zpěv k paní učitelce Kočvarové. Některé roky jsem zpíva-
la ve sboru, někdy jsme vystupovaly s děvčaty jako duo nebo trio. Učili jsme se v budově 
v Lužické ulici (v Mateřské škole), ve 2.poschodí, ve stísněných prostorách. Vzpomínám 
na to, jak jsme se my žáci i učitelé těšili na nové prostory, které škola získala ve vile na 
Husově ulici. Tam mi také přibyla další aktivita - „výtvarka“ u pana Škopka.

Ta mi ale dlouho nevydržela, protože jak přibývalo povinností v základní škole, tak 
jsem musela ubírat v „hudebce“. 

Na roky vyplněné hudbou  mi zůstaly pěkné vzpomínky  a vztah k hudbě.  Ráda si 
zazpívám,  poslechnu  reprodukovanou hudbu různých žánrů nebo zajdu na koncert. 
Hudba je stále součástí mého života.

Přeji všem dalším žákům Základní umělecké školy dobré učitele, radost z dosažených 
výsledků a především chuť do práce.

Pedagogům pak přeji  talentované a pilné žáky, kteří se s chutí a zájmem poperou se 
všemi problémy studia. 

     Mgr. Květa Simonová,  
     vedoucí odboru školství, kultury  
     a tělovýchovy, MěÚ Jaroměř



ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ

PREHLED OBORU:
Základní umělecké vzdělávání je realizováno v oboru hudebním, výtvarném, taneč-

ním a literárně-dramatickém. Škola poskytuje vzdělání dětem předškolního a školního 
věku, ve vyjímečných případech pak i dospělým . Žáci jsou do školy přijati na základě 
úspěšně vykonané přijímací zkoušky, která zjišťuje předpoklady ke studiu a míru jejich 
talentu.

Přípravné studium hudebního oboru je určeno žákům od 5 let a trvá maximálně  
2 roky.V základní studiu lze potom studovat tyto předměty:

• Hra na zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, příčnou flétnu, trumpetu, baryton,  
 pozoun, tubu

• Hra na klavír, elektrické klávesové nástroje, akordeon, varhany (tento předmět bude 
 vyučován od školního roku 2005/2006)

• Hra na housle, violu, kytaru, bicí nástroje
• Sólový zpěv, sborový zpěv

Žáci se s přibývajícími zkušenostmi zapojují do hry ve flétnovém souboru, v kyta-
rovém, dechovém, tanečním a swingovém orchestru, případně v komorním pěveckém 
sboru.

Přípravné studium výtvarného oboru je určeno žákům od pěti let. Během dalšího stu-
dia se žáci seznamují s různými technikami práce a obsahem studia je plošná, prostorová, 
objektová a akční tvorba. Výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně.

Zájemci o tanec mohou navštěvovat přípravné studium tanečního oboru od pěti let 
věku. Studium je zaměřeno na klasickou taneční techniku, současný a lidový tanec. 

Přípravná dramatická výchova literárně–dramatického oboru je určena pro děti 
7 leté. Základní studium je na naší ZUŠ zaměřeno  především na práci s loutkou. 
Základem výuky jsou pohybové, mluvní, přednesové a slovesné činnosti.  

Ve školním roce 2005/2006 navštěvuje školu 350 žáků. Kapacita školy je tak využita 
stoprocentně. Jednotlivé obory jsou navštěvovány takto:

 
 • Hudební .......................................208 žáků
 • Výtvarný  ........................................90 žáků
 • Taneční  ..........................................28 žáků
 • Literárně-dramatický  ....................24 žáků
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