
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 11. září od 10.00 do 12.00 hodin  

Pro nadcházející školní rok 2010/2011 připravil náš spolek Novovesan mnoho volnočasových nabídek nejen pro děti z místní 

mateřské a základní školy, ale pro všechny zájemce z řad dětí, mládeže i dospělých z Nové Vsi nad Nisou. Dne 11. září 

v dopoledních hodinách od 10.00 do 12.00hodin budou probíhat v budově místní školy zápisy do všech kroužků a 

volnočasových nabídek najednou!!. Den zápisů jsme tentokrát sladili také s nabídkou místní mateřské i základní školy a také 

s některými soukromými subjekty, kteří vedou své aktivity pravidelně v budově školy. Dalo by se říci, že vše, co bude 

pravidelně probíhat v budově naší školy, se bude 11. září koncentrovat  a prezentovat na Dni otevřených dveří. Budete se moci 

nejen zapsat do Vašich kroužků, či kroužků Vašich dětí, ale také budete mít možnost pohovořit si s jednotlivými lektory a 

vyučujícími, probrat si Vaše individuální potřeby či zodpovědět Vaše další otázky. Také si budete moci prohlédnout nově 

upravený dětský koutek naší knihovny, seznámit se s novým programem knihovny pro maminky s dětmi, čeká na Vás také 

prohlídka keramické dílny, tentokrát rozšířené o hrnčířský kruh, budete se moci podívat do prostor mateřské školy a seznámit 

se s jejími novinkami a taktéž s novinkami v základní škole. V odpoledních hodinách proběhne v budově školy také vítání 

občánků. Tento den byste si rozhodně neměli nechat ujít návštěvu naší školy. 

A jaké konkrétní nabídky pro volný čas připravil tedy náš spolek? Zahájili 

jsme spolupráci se Základní uměleckou školou z Jablonce nad Nisou, která se 

stala odborným garantem našich hudebních aktivit. Na základě této podpory 

Vám můžeme nabídnout výuku hry na zobcovou flétnu, na klavír a ostatní 

elektronické klávesové nástroje, výuku hry na doprovodnou akustickou 

kytaru, speciálně pro děti máme nově nabídku dětského pěveckého souboru 

a pro všechny také nabídku individuální výuky zpěvu. Tyto aktivity 

povedou zkušení odborní pedagogové v prostorách budovy místní školy. 

Mgr. Zuzana Kubelková, která u nás povede dětský pěvecký sbor, hodiny 

individuálního zpěvu a výuku hry na kytaru, je vystudovaná sbormistryně a 

učitelka zpěvu, která se již velmi těší na práci s našimi dětmi. Pan  Jiří 

VEVERKA  absolvoval konzervatoř v Praze, má celoživotní muzikantkou 

praxi (symfonické orchestry Armádní umělecký soubor  Víta Nejedlého, 

FOK, orchestr Karla Vlacha, orchestr libereckého divadla, kapela Ládi Bareše ad). S muzikou projel velký kus světa. Po celou 

dobu průběžně vykonává pedagogickou praxi (Hudební školy v Turnově, Liberci a Jablonci a výuka soukromá) Celoživotně se 

na profesionální úrovni věnoval aranžování skladeb, jejich úpravám  i  drobné činnosti skladatelské..  Vyučuje na klavír, 

klávesy, zobcovou flétnu a souborovou a orchestrální hru a byl také dlouholetým ředitelem ZUŠ Jablonec nad Nisou. Jeho 

kvalifikace a životní zkušenosti jsou dostatečnou zárukou kvality výuky i osobního přístupu a nasazení pedagoga. Jeho 

zkušenosti a přístup k žákům jsou dostatečnou zárukou kvality jeho hodin. Navíc pan Veverka nabídl, že si vezme „patronát“ 

nad našimi hudebními aktivitami  a bude účastníky koordinovat taktéž na společná vystoupení, ladit naše „hudební těleso“ pro 

společnou práci a připraví speciální skladby právě pro nás. Již po několika měsících výuky hry na nástroje budou moci děti 

například doprovázet náš pěvecký sbor a připravovat se na první veřejná vystoupení . Tato nabídka je jistě lákavá, protože  

obohatí hodiny výuky o možnosti dalšího rozvoje. A samozřejmě v neposlední řadě se i my ostatní budeme těšit, že budeme 

moci shlédnout a vyslechnout jejich první výsledky při veřejných produkcích v naší obci, ale i jinde. Nabídka, kterou jsme 

připravili, se ale neomezuje jen na děti!! Na dalších stránkách se dozvíte podrobnosti k jednotlivým kroužkům a zde si také 

můžete přečíst, pro koho jsou určeny. Většina z nich je pro děti, mládež i dospělé (samozřejmě každá skupina zvlášť) bez 

rozdílu zda děti navštěvují naši MŠ nebo ZŠ. 

Pokud nejste naladěni na hudební nabídku, máme pro Vás i další 

aktivity. Jedná se především o kroužek keramiky, nově otevřený i 

pro starší děti, mládež a dospělé. Keramickou dílnu jsme přes 

prázdniny vybavili hrnčířským kruhem a tím se nám otevřely další 

možnosti práce s keramikou. I tato aktivita je otevřena všem dětem 

z Nové Vsi nad Nisou bez ohledu na to, zda jsou žáky místní školy. 

A večerní kurzy pro dospělé jsou samozřejmě otevřené jak pro dámy, 

tak pro pány. Pánové, jen se nestyďte přijít, práce na hrnčířském 

kruhu je pány velmi oblíbená a vyžaduje také poměrně velkou 

fyzickou sílu a koncentraci. Konkrétní popisy jednotlivých lekcí 

následují na dalších stranách. 

Další nabídkou pro dospělé je také kurz zdravého hubnutí, který 

plánujeme na pondělní podvečery od 17.30 do 20.00 h. Jedná se o 



uzavřený cyklus 10ti lekcí, kdy se pod odborným vedením cvičí, učí se základy zdravé výživy a vhodných kombinací, počítá se, 

měří a hlavně zdravě hubne. Pokud zvažujete svou účast, tak Vám již teď odpovím na 2 nejčastější otázky: „Je to taky pro 

chlapy?“ Určitě, dokonce pánové hubnou mnohem rychleji než dámy a výsledky vidí již po pár týdnech.“ Kolik se tak během 

kurzu hubne?“ Tak to je samozřejmě individuální – ale obecně se dá říci, že mezi 8 – 12 kilogramy. (a pro zajímavost 

„rekordy“ z mých kurzů – pánové 32kg!! dámy 25kg!!) Více se dozvíte taktéž v podrobném popisu na dalších stránkách. Zápis 

proběhne také 11. září. 

A poslední nabídkou, tentokrát pouze pro kluky a holky od 6ti do 10ti let, je turisticko-

dobrodružný kroužek na páteční odpoledne. Tato aktivita je určena pro všechny kluky a 

holky, kteří se rádi hýbou, nebojí se vyrazit na tůru do lesa, chtějí se naučit míčové hry, 

přetahovat lanem, šplhat po tyči i po laně, metat kotouly, házet na cíl, či běhat v přírodě 

„orienťák“ a mnoho dalších užitečných věcí. V rámci tohoto kroužku budou děti také 

navštěvovat místní lanové centrum, zdolávat lezecké stěny, či vyrážet jednou za čas v sobotu na 

celodenní výlety. Nebojte se, vše je přizpůsobeno možnostem a schopnostem dětí od 6ti do cca 

12ti let. Aktivitu povedou studenti pedagogické fakulty z Liberce studující tělesnou výchovu 

pod odborným vedením PeaDr. Miroslava Drbohlava, zkušeného instruktora volnočasových 

aktivit. Podrobný program najdete také na následujících stranách. 

Pokud jste si některou aktivitu vybrali, přijďte 11. září do budovy místní školy mezi 10.00 – 12.00 hodinou, zde si 

můžete pohovořit s lektory jednotlivých kroužků, poté vyplnit přihlášku a uhradit dané kursovné. Kroužky začnou 

fungovat v druhé polovině září dle rozpisů. Rozpisy účastníků budou po zápisech k dispozici na stránkách našeho 

spolku do 15. září. 

 

Snad Vás naše nabídka potěšila a budete se inspirovat a zamýšlet nad Vaším volným časem a časem Vašich dětí  bez 

komplikací s dojížděním. Těšíme se na Vás na Dni otevřených dveří. 

 

 

Dětský pěvecký sbor 
 organizuje spolek Novovesan, odborný garant a partner projektu ZUŠ Jablonec nad Nisou 

Aktivita je určena pro všechny děti z Nové Vsi nad Nisou a okolí bez ohledu na to, zda jsou žáky místní MŠ nebo ZŠ.  U 

předškolních dětí je třeba zvážit, zda jsou schopné koncentrace, samostatnosti a spolupráce v rámci většího kolektivu. Kroužek 

vyžaduje také aktivní spolupráci a zájem ze strany rodičů v každotýdenní přípravě a rozvoji pěveckých dovedností dítěte. 

Vzhledem k předkládanému programu je třeba také počítat s několika veřejnými vystoupeními, které budou během roku 

realizovány, a kde je také nutná součinnost s rodiči. Věk není nikterak limitován, pouze doporučujeme věkovou hranici cca od 

5ti do 15ti let. Ostatní požadavky je možné osobně zkonzultovat dne 11. září od 10.00 do 12.00h na Dni otevřených dveří 

v budově naší základní školy, kde bude k dispozici také sbormistryně, která bude přijímat děti k zápisu. 

každé úterý od 14.15 – 15.15h v prostorách místní ZŠ v učebně družiny 

kurzovné Kč  500,-- / pololetí 

Dětský pěvecký sbor povede kvalifikovaná sbormistryně z Liberce, slečna magistra Zuzana Kubelková. 

program sboru na školní rok 2010/20111:  

V průběhu září a října se děti seznámí se základní hlasovou technikou, dechovou pěveckou oporou a správnou artikulací, to vše 

budou nadále procvičovat na připravovaném repertoáru. Budou se učit vzájemnému naslouchání mezi zpěváky a společnému 

sborovému zpěvu. Nejprve se budeme věnovat jednoduchým jednohlasým písním s doprovodem klavíru. Později i zpěvu bez 

doprovodu a vícehlasému zpěvu dle hlasových možností dětí, to je spíše vize do budoucna.  

V listopadu a prosinci se budeme věnovat nácviku vánočního repertoáru (koledy a písně se zimní tématikou) na prosincový 

koncert v místním kostele, který završí naše snažení roku 2010.  

V lednu pomalu začneme chystat písně s jarní tématikou. V roce 2011 budeme pracovat na rozšiřování hlasového rozsahu dětí 

a zdokonalování jejich pěveckých dovedností. Naše snažení bude směřovat k vystoupením v květnu a červnu. Děti se v 

průběhu roku seznámí s různými orffovými nástroji a budou se je učit využívat ke svému doprovodu. 

 

Pro děti ze sboru, ale i pro další zájemce nabízí Mgr. Kubelková možnost 

 individuálních hodin zpěvu pod odborným vedením, které nejsou nijak věkově omezeny = děti, mládež i dospělí. 

Doporučujeme 30min. týdně. Hodiny je možné domluvit na úterní a středeční odpoledne či podvečery od 15.30h do cca 

19.00h. Cena 1 lekce je Kč 100,--. Tuto spolupráci je nejlépe domlouvat přímo se sbormistryní taktéž na Dni otevřených dveří 

dne 11. září mezi 10.00 a 12.00h. Podrobný program, plán a individuální posouzení Vašich možností a schopností Vám ráda 

detailně zodpoví.   


