Úvodník
O dechu
Zhluboka se nadechnout ... a do toho. Září, nová třída, nové výzvy. A ve skvělých ZUŠkovinách nový úvodník,
který - jak doufám - rozdýcháte. Jeho prvním tématem je právě dech. Dýchání, dech považujeme obvykle
za něco automatického, co „běží na pozadí“ a čím se není potřeba zabývat. Do momentu, než nám „dojde dech“
nebo nám ho vyrazí nějaká překvapivá zpráva (či dopad na záda). Dýchání přitom hraje důležitou úlohu v našem
psychickém rozpoložení. Kdo v krizi nabírá kyslík jako indiánský náčelník Psí Dech, nejen, že onu obtížnou
situaci nerozdýchá, ale ještě si může pořídit panický záchvat. Jak vědí dechaři a zpěváci, jediné přirozené je
brániční dýchání - hezky do břicha a zapomenout na poskakující ramena Psího Dechu. No a pak - když už víme,
jak dýchat - můžeme s dechem začít trochu kouzlit. Delší výdech než nádech - toť zklidnění, uvolnění, anti-stres.
Při výdechu se totiž uplatňují jiná (zklidňující) mozková centra, než (aktivizující) při nádechu. Dlouhý výdech se
dá velice hezky nacvičovat v rámci dechové relaxace. V ní jde o soustředění na dech, a to je nejjednodušší
způsob, jak být sám se sebou, se svým tělem a odpočinout si od věčně útočících a často nevítaných myšlenek.
Stačí si zavřít oči a zaměřit se na své dýchání, do oblasti břicha, jen sledovat cestu vzduchu dovnitř a ven.
Odbíhají vám myšlenky? Vítejte v klubu. Nevadí, je to normální, vlídně vraťte pozornost zpět k dechu, ono se to
časem zlepší. Kdyby vám soustředění nešlo jen tak, zkuste si v duchu počítat - nádech na pět, pak raz-dva-tři
pauza, výdech na sedm a zase na tři pauza. Pár takovýchto minut a ocitnete se v klidnějších kulisách. Umělci
(a psychologové) bývají cháska citlivá, tak vám třeba přijde trochu toho odstupu a zklidnění vhod. A až budete
toužit po inspiraci, chce to naopak pořádný nádech - neboť tato dvě slova znamenají totéž a jistě to není
bez důvodu. Pak ze sebe vydáte něco třeba natolik úžasného, že to ostatním vezme dech. A kdyby to náhodou
nevyšlo, naberete druhý dech a život půjde dál, hezky dech za dechem ... a teď hlavně stránka za stránkou
ZUŠkovin.
MIŠ

Hledáme nové redaktory
Redakce Vašeho-Našeho zuškového měsíčníku má volná místa redaktorů, dopisovatelů. Bavilo by tě podílet se
na podobě ZUŠkovin? Máš nápad, co v nich zlepšit? Píšeš si své literární pokusy do šuplíku? Baví tě mluvit
s lidmi o důležitých věcech? Fotíš? Dej o sobě vědět! Nech na sebe kontakt v poštovní schránce ZUŠkovin
v přízemí zušky vedle učebny Dramaťáku, ozveme se a budeme rádi! Potřebujeme nový vítr do plachet, nové
světlo do tunelu, neotřelý a třeba i ulítlý názor na společnou věc! A bereme i rodiče a přátele zušky! Neváhejte
už ani chvíli! Stačí lístek se jménem – pseudonymem a kontaktem! Bude nás víc, nebudeme se bát…(dosaďte si
sami koho…) nic!
Na spolupráci se těší redakce a Jarka Holasová

Z notesu pana ředitele
S chutí do společné práce, s plnou kapacitou a s chvějivým očekáváním neopakovatelných zážitků, které umění
ve svých nejpodivuhodnějších formách přináší, začínáme nový školní rok na ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři.
V minulém roce zaplnila náš přehled akcí více než stovka koncertů, představení výstav a dalších setkání. I v tom
novém přehledu už mají své jisté místo akce, které provázejí život zušky jako tradiční, a přibývají další. S každým
měsíčním přehledem se můžete seznámit také na webových stránkách školy, kde jsou mimo jiné k dispozici
i všechna vydání našeho měsíčníku ZUŠkoviny. Prázdniny s sebou přinesly spoustu zajímavého. Tradičně
„pracovní“ je měli dramaťáci s Jarkou Holasovou. O své zážitky, prožitky a postřehy se dočtete na dalších
stránkách ZUŠkovin. První měsíc školního roku bývá především plný příprav, ale už v jeho předposledním
víkendu přivítáme u nás velký orchestr z hudební školy v německém Grossenheinu, se kterým vystoupí náš
orchestr na společném koncertě na Kuksu, a také při doprovodu bohoslužby v Josefově. V roce 2020 oslavíme
neuvěřitelných 80 let od založení a na takové výročí se chceme řádně připravit. Připravujeme mimo jiné almanach
školy, a proto, kdybyste měli nějakou zajímavou fotografii, dokument, či vzpomínku, neváhejte se o ni podělit.
Těším se na setkání s Vámi, na nové žáky a na společné radování ze všeho krásného.
Váš Vlastimil Kovář

Šikovné hlavičky a ručičky ve výtvarce
Po krásných dnech plných odpočinku, ale
i výtvarného nezahálení se výtvarníci pokoušejí
pozvolna utřídit své postřehy a myšlenky z cest
po naší zemi, ale i z cizích luhů a hájů.
Prázdninové zážitky, zajímavé obrazy v hlavě,
na papíře nebo ve fotografii, vyprávění
a vzpomínky jsou prostředníkem mezi nápadem,
výběrem techniky a volbou materiálu. Mnohé
inspiruje vlastní prožitek, stejně tak ale i ten
zprostředkovaný kamarádem nebo filmem. Hned na začátku prozradíme téma zářijové výtvarné soutěže
pro všechny tvořivce a tvořivky: SAFARI. Krása Afriky se všemi nebezpečími, odvážní návštěvníci pozorující
ze svých vozidel volně se pohybující zvířata. Žirafy, lvi, nosorožci, antilopy, hroši, zebry, tarbíci a surikaty.
Rozsáhlé téma, ve kterém si každý jistě najde to své. Rozměry prací nejsou omezené, stejně i technika je
libovolná. Můžete malovat, stříhat, lepit,
drátkovat, tvořit ze dřeva nebo FIMO hmoty.

A ještě jedna nabídka. Žáci a studenti, zpozorněte. Oživlé pařezy, to je
další nápad na vyplnění volného času. „Oživlý pařez“ je řezba vytvořená
ze dřeva pařezu. Vytvořte návrh, kresbu, hliněný nebo papírový model,
prostě něco, co by se z pařezu na fotografii mohlo vytvořit. Nabídnutý
pařez stojí vedle stezky v parku u Městské knihovny v Jaroměři u řeky
Labe. Třeba Vám připomene zvíře, rostlinu, postavu nebo věc, kterou pak
umělecký řezbář, pan Paďour, podle vítězného návrhu stvoří. A budete-li
chtít, můžete být u toho.
RU

Bylo – nebylo na festivalech
Co bylo v Litvínově?
A je to tam! Soubor „Je to tajný! “ postoupil s inscenací „A co antilopy?“
do ústředního kola soutěžní přehlídky LDO ZUŠ, které se konalo 30. 5. – 2. 6. 2019 v ZUŠ v Litvínově.
V sobotu brzy ráno jsme se sešli v ZUŠ, naložili všechny rekvizity k naší inscenaci do objednaného autobusu
a vydali se na cestu, během které k nám přistupovaly další soubory mířící stejným směrem. Cesta byla náročná,
a ne všechny zkratky nám cestu zkrátily, ale nakonec jsme po pěti hodinách šťastně dojeli do Litvínova. Viděli
jsme plno inspirujících představení, které jsme poté rozebírali na společných seminářích, do kterých jsme byli
rozřazeni podle věku. Zhodnotili jsme si tam všechna představení, která jsme viděli, každý přispěl svou
myšlenkou, a poté nám k tomu něco řekli i samotní autoři daných inscenací. Každý tu tedy dostal zpětnou vazbu
(navíc od různých věkových kategorií), což je vždy důležité. Takto jsme vydrželi diskutovat až do pozdních
večerních hodin. Poté jsme se přesunuli do nedalekého Mostu, kde jsme přespali v krásném hotelu. (Mimochodem,
byl to ten hotel, ve kterém v seriálu Most stahoval Čočkin film.)
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Vstali jsme brzy ráno, a ještě na hotelu začaly první drobné přípravy na naše představení. Již
v černém oblečení a s copánky na hlavě jsme šli na snídani a než pro nás přijel autobus, stihli jsme se i rozmluvit
a rozhýbat. Dnes jsme totiž přišli na řadu i my. Atmosféra v sále byla tentokrát opravdu silná. Na našem
posledním rozborovém semináři jsme si vyslechli zpětné hodnocení a už tu bylo vyhlašování. A máme to! Zlaté
pásmo! Plni radosti, dojmů a zážitků jsme se vydali na náročnou, ale o to veselejší cestu zpět. Tak snad zase
někdy, Litvínove!
M-O-A a Pá

Wolkrův Prostějov
Na Wolkrův Prostějov, který letos byl od 11. do 15. června odjela Karolína Novotná a Alžběta Skořepová. Alžběta
se stala podruhé Laureátem Wolkrova Prostějova, tentokrát v druhé kategorii za interpretaci textu Istvana Örkeně
„I nejsmělejší sny je možné uskutečnit“. Karolína Novotná recitovala úryvek z knihy Ivany Myškové „Nícení“.
A považte, spisovatelka Ivana Myšková byla lektorkou jednoho semináře a potkala se s námi a s Kájou se vyfotila
a poslala zprávu:
„Milá Karolíno, bylo moc milé Vás potkat a slyšet svůj text ve Vaší něžné
interpretaci. Udržte si ten citlivý pohled na svět dlouho! Je to pro život
nepraktické a leckdy to přináší bolest, ale za ten bohatý vnitřní život to
stojí! Posílám naše společné fotky na památku. Třeba se ale zase někde
potkáme. Pozdravujte kamarádku i paní učitelku. Jste skvělá parta! Srdečně
Ivana Myšková“

Mladá scéna, národní přehlídka studentského divadla v Ústí nad Orlicí,
přivítala soubor Desgirafes s inscenací „Na zdraví!“ inspirovanou povídkou
E. A. Poa „Král Mor“. Soubor navštívil přehlídku poprvé a jen na poslední
předprázdninový víkend, zato hrál dvakrát po sobě, a to byla velká legrace.
Před prázdninami ještě stihnul zahrát stejnou inscenaci v programu
festivalu Open Air v rámci mezinárodního divadelního festivalu Divadlo
evropských regionů v Hradci Králové, kde hrál i soubor Děvčátko a slečny
„Modrovouse“.
Jé
„Modrovous“ a „Na zdraví!“ na Open Airu v Hradci Králové

Loutkářská Chrudim
První týden prázdnin je pro dramaťáky vždy jasný. Loutkářská Chrudim! I přes to jsme ale letos koketovali
s myšlenkou, vyzkoušet jiný divadelní festival. No nakonec jsme se stejně ocitli v dobře známé Chrudimi.
Program takového divadelního týdne je opravdu nabitý. Krom nepřeberného množství představení nás čekají
i semináře. Já měla letos možnost strávit týden s velice sympatickou českou spisovatelkou, dramatičkou,
scenáristkou a publicistkou Danielou Fischerovou. Mimo to všechno se paní Fischerová zabývá také nonverbální
komunikací, o které nám s neuvěřitelným zápalem vyprávěla. Bylo nás tam asi jedenáct a všichni jsme každé
dopoledne napjatě poslouchali a zapisovali. Mám tady pár střípků ze svého zápisníku:
Naše tělo je chytřejší než my. To, jak se cítíme, pozná mnohem dříve než náš mozek. Verbální informace tvoří
pouze 7 %. Zbytek se dozvídáme neverbálně, z řeči těla. Když nás něco citově zajímá, nakloníme se dopředu.
Z toho vychází náklonost. Zornice jsou zrcadlo emocí. Vztek je zmenšuje, radost naopak zvětšuje.
A takhle bych mohla pokračovat dál a dál. Byl to opravdu moc krásně a inspirativně strávený týden!
K-Ája
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Šrámkova Sobotka je festival českého jazyka, řeči a literatury, který se koná na začátku července,
v konkurenčním termínu Loutkářské Chrudimi, proto jsem ho navštívila poprvé. Počátky festivalu jsou spjaty
s předválečnými divadelními slavnostmi v Sobotce, kterých se Fráňa Šrámek (1877-1957) jako autor účastnil.
Současná podoba festivalu ctí tradici a hledá nové možnosti, jak nazírat současnou poezii a slovesnou kulturu
vůbec. Pro návštěvníky, milovníky jazyka, jsou připraveny tvůrčí dílny, divadelní představení, přednášky, večerní
koncerty, besedy a setkávání se zajímavými autory. Letošní ročník nesl podtitul „Na scénu!“, ten příští bude hledat
Téma v okruhu lidovosti, folklóru, ethna, popu…Sobotka je v krásné krajině Českého ráje a stojí za to ji zažít! Jé

Představujeme…multižánrový festival
Theatrum Kuks aneb baroko, jak jej nečekáte
Festival nabízí barokní a barokem inspirované umění v kulisách kukského areálu a okolí. Navazuje
na tradici Kuksu jako hudebního, divadelního a uměleckého centra evropského významu. Hlavním krédem
festivalu je víra v to, že baroko má mnoho společného s dneškem a i po 300 letech dokáže zaujmout,
překvapit či pobavit. Festival založil v roce 2002 prof. Stanislav Bohadlo, významný český muzikolog
a kulturní iniciátor. Festival se zrodil společně s hereckou společností Geisslers Hofcomoedianten, která
pod vedením režiséra Petra Haška od počátku spoluvytvářela profil a inscenační poetiku „nového baroknědivadelního stylu“. Členové souboru Geisslers Hofcomoedianten převzali v roce 2017 produkčněuměleckou organizaci festivalu.
https://theatrum-kuks.cz/

Do Kuksu je blízko, Kuks má atmosféru a nás to tam táhne silou nezvladatelnou. Když totiž na festival
dojedeme, na nádvoří hospitalu se postavíme a nadechneme místní vzduch, jsme na skoro týden ztraceni.
A to se děje už léta všem souborům, které se po řadě Theatra Kuks účastní a že jich z dramaťáku už bylo!
Pro naši školu to začalo v roce 2007 Barokní operou, ve které účinkovali loutkoherci, zpěvačky a muzikanti.
Další rok jsme vynechali a pak to jelo rok co rok až do teď a věřím, že barokní jízda hned tak neskončí,
protože zážitek je úchvatný. Pro představu uvádím zúčastněné soubory a inscenace: soubor Spolu, ale každý
sám: „Měšťák šlechticem aneb Komedie bez Kašpárka“ (2009), Labyrint: „Labyrint podle Jana“ (2010),
Mikrle: „…ale já mám!“ (2011), Mikrle: „Hotel“ a scénická malba s Annou Irmanovovou (2012), Děvčátko
a slečny: „Kázání děvčátkům a slečnám“ (2013), Mikrle: „Kráska v dřevě spící“ (2014), JakKdo:
„Commédia dell´arte“ (2015), Děvčátko a slečny: „Ušubraná“ a JakKdo: „Kdes holubičko lítala?“ (2016),
JakKdo: „Mastičkář“, Mikrle (Kateřina Prášilová): „Tkadleček-hádka milence s Neštěstím“ (2017),
Děvčátko a slečny: „Modrovous“ a JakKdo: „Molière-Zdravý nemocný“ (2018). A letos? Letošní ročník
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zahájil soubor pod hlavičkou našeho Kolegia hraběte Šporka. Pro účastníky festivalového výletu na Sněžku
připravil na Růžové hoře předvádění písně na nápěv Kalvárijské árie pod názvem „Ze svého klidu vyrušený
Rýbrcoul, aneb podivuhodná příhoda, která se udála s jedním na Sněžce se nacházejícím duchem hor, zvaným
Rýbrcoul 18. srpna 1729.“, což diváci kladně ocenili. A potom soubor Desgirafes zahrál „Na zdraví!“ a v rámci
dílny se začalo pracovat na meotarové inscenaci pro novou divadelní sezonu. Závěr prázdnin je pro nás zároveň
začátkem nového školního roku, tedy s chutí do něj!
Jé

Festival Theatrum Kuks, který letos oslavil své osmnácté narozeniny a který ukazuje barokní umění
neočekávaným způsobem, byl letos inspirován sochami ctností a neřestí Matyáše Bernarda Brauna. I my jsme se
ho ctnostně zúčastnily! Čas mezi představeními jsme trávily přípravou na festival Budiž stín! v Poniklé.
Ze spousty skvělých divadel mi nejvíce utkvěla inscenace „Jedem s medem!” divadelního souboru Geisslers
Hofcomoedianten, jež měla právě v Kuksu premiéru. Tenhle kousek rozhodně stojí za to! Uvidíte vaše ctnosti
i neřesti doslova na jednom voze, přesně jak tvrdí autoři. V sobotu večer jsme i přes nepřízeň větru zahráli naši
neřestně barokní inscenaci „Na zdraví” a celé Theatrum bylo zakončeno derniérou inscenace Don Juan aneb
Strašlivé hodování v Heřmanicích. Lepší konec jsme si snad ani nemohli přát. Tak zase za rok!
k-Ája

Přišla jsem…
…Sofie Borecká, 3. srpna 2019 v 13:00, měřila jsem 48 cm
a vážila 2940 g.
Redakce blahopřeje rodičům a přeje všem pevné zdraví!

…viděli jsme…

…zvítězil jsem!
Zdeněk Borecký uchvátil porotce v soutěži v rámci Bohemia JazzFest (přepisujeme z blogu Osy)
V Soutěži pro mladého jazzového skladatele do 35 let, kterou vypisujeme ve spolupráci s Bohemia JazzFest,
zvítězil mladý autor Zdeněk Borecký. Stejné ocenění získali v minulých ročnících i jeho učitelé z Konzervatoře
Jaroslava Ježka, a tak je úspěch v soutěži tak trochu potvrzením jeho ohromného talentu. Zdeněk Borecký vede big
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band Factorial! Orchestra, pro který aranžuje a skládá hudbu, a věnuje se dětské hudební výchově ve své rodné
Jaroměři, kde učí hru na bicí nástroje a působí ve školním big bandu. Porotu uchvátil skladbou komponovanou
právě pro big band s názvem This Made My Day.
Překvapilo vás vítězství v soutěži? Celkem ano. Příjemně, samozřejmě. Psal jste skladbu speciálně pro tuto
soutěž, nebo jste na ní pracoval už dříve? Rád bych řekl, že jsem ji napsal pro tuto konkrétní příležitost, protože
to je podle mého hlavním smyslem takovýchto soutěží – podněcovat k nové tvorbě. Ale tuto skladbu jsem napsal
již dříve, a sice do Skladatelské soutěže Karla Krautgartnera 2018, kterou jsem s ní vyhrál. Co vás k napsání
vítězné skladby inspirovalo? Skladatelé si rádi kladou určitá omezení, aby podnítili svoji invenci nebo aby
nasměrovali svoji fantazii nějakým novým směrem. Takovým, kam by se za normálních okolností nevydala. Já
o sobě vím, že mám tendenci trpět syndromem neustálého přepisování a vylepšování svých skladeb, až do té míry,
že na konci sám nevím, jestli jsem úpravami vůbec něčemu pomohl, anebo jestli bych se neměl vrátit k původní
verzi. Proto jsem si dal omezení jednoho dne, za který musím skladbu napsat, že prostě začnu ráno psát a to, s čím
večer skončím, odešlu. To mě v tomto případě donutilo si skladbu dost detailně rozvrhnout „v hlavě“ - a psaní pak
šlo vlastně dost rychle. Skladbu jsem potom celkem prvoplánově pojmenoval This Made My Day.
Jak jste se o soutěži dozvěděl? V předchozích ročnících většinou
soutěžili buď moji profesoři, nebo spolužáci z Konzervatoře
Jaroslava Ježka. Někteří z nich soutěž dokonce vyhráli. Několik
provedení jejich vítězných skladeb jsem si byl na Bohemia
JazzFest poslechnout. Soutěž jste vyhrál se skladbou pro big
band. Taková tvorba má svá specifika. Je pro vás obtížné psát
aranžmá právě pro big band? Ani ne, big bandy píšu vlastně asi
nejčastěji, a naopak bych rád dostával víc příležitostí aranžovat
a komponovat pro komornější obsazení. V big bandu si člověk
snadno zvykne na obrovské možnosti v instrumentaci, dynamice
a registru, a může tím snadno zpohodlnět. Menší nástrojová
obsazení podle mě nutí člověka víc přemýšlet v detailech.
Už víte, na jakou další tvorbu výhru použijete? Konkrétně
zatím ne, ale určitě bych rád se svým big bandem Factorial!
Orchestra natočil něco ze své autorské tvorby. Cokoli točit s big
bandem je ale vždy časově, technicky i finančně náročné, takže
uvidíme.
Zdeněk Borecký se svými žáky

Koncert smyčcových souborů
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Stále třídíme po sobě svůj odpad! Stále sbíráme plastová víčka pro Nicolase!
Pro tři velké pytle si Nikýskův tatínek právě přijel. Každé víčko pomáhá! Děkujeme, že se připojíte!
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Do šatny
Redakční rada Vašich-Našich ZUŠkovin vám všem přeje krásný, zdravý,
klidný a úspěšný nový školní rok: S chutí do toho, půl je hotovo!

Pláče chlapeček na ulici.
Copak se ti stalo, chlapče? ptá se kolemjdoucí.
Všichni mají prázdniny, jen já ne, ještě nechodím do školy!

Povinnou školní docházku v našich zemích
zavedla Marie Terezie. No jo, ženská!
Proč pláčeš, chlapečku?
Náš pan učitel zakopl před školou a upadnul!
Tak už neplač, to nebude nic strašného.
Když všichni kluci to viděli, jen já ne!

Jak se ti líbilo poprvé ve škole?
Poprvé? To tam budu muset jít znovu?
Učitel: Co to máš Josefe?
Žák: Nic, pane učiteli.
Učitel: Tak to schovej a dávej pozor!

Webový magazín Flowee.cz
s podporou Národního centra
bezpečnějšího
internetu
vvhlásil
29.
září
2018
#denoffline. Takový další den proběhl v únoru 2019 a letošní zářijové vyhlášení je v očekávání. Smyslem akce
#denoffline je upozornit na stále vyšší závislost našeho života na internetu a sociálních sítích – na nehmotném,
neviditelném a stále expandujícím světě online, který má v posledních letech tendenci dominovat světu reálnému.
Oba světy, online i offline, můžeme využívat harmonicky. Ale k tomu se potřebujeme „umět vypnout“.
Digitální detox je přirozenou protiváhou k všudypřítomným sociálním sítím a internetu. Netrávíme náhodou online
až moc času? Umíme se ještě bavit bez mobilů a sociálních sítí? Umíme se ještě jen tak dívat kolem sebe, žít bez
pípání, blikání a bez záření mobilů? Vydržíme chvilku bez sledování friends, bez surfování na netu, konzumace
instastories, bez lajkování a hejtování? A vydržíme to celý den?
Pojďme si užít den offline. S těmi, co máte rádi, strávíte čas daleko příjemněji. Třeba na koncertě, v parku,
při procházce lesem nebo ulicí města. Nebudeme od sebe odděleni virtuálními stěnami digitálního prostoru –
budete spolu, teď a tady. A nemusíme čekat, až k vyhlášení #dneoffline dojde, můžeme si ho dát sami a zjistit, jak
jsme na tom! Napište nám o tom!
redakce a https://www.flowee.cz/denoffline/o-projektu
Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci 142, 551 01, Jaroměř, tel. 491 812 356
e-mail: info@zus-jaromer.cz , www.zus-jaromer.cz
1. číslo vychází 2. září 2019 s vírou v úžasný nový školní rok 2019-20
redakční rada: k-Ája (Karolína Novotná), M-O-A (Adéla Moravcová), Pá (Pavlína Tichá),
RU (Radka Ulichová), Viky (Viktorie Ulrychová), MIŠ (Michaela Peterková), VK (Vlastimil Kovář)
šéfredaktor: Jé (Jarka Holasová)
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