
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodník         

Opadávání 
Červeno-hnědo-žlutá nadílka šustící na cestách pod botami napovídá, proč se aktuální měsíc nazývá tak, jak se 

nazývá. Každý rok touhle dobou končí některé stromy svou zelenou sezónu. Ale proč jim vlastně listy padají? 

No, ony nepadají zas tak dobrovolně - strom jim velmi jasně naznačí, že už nejsou žádoucí a prostě se jich zbaví. 

Dělá to proto, aby přežil. Z listů, kdyby si je strom nechal, by se v zimě mohutně odpařovala voda, kterou by 

kořeny ze zmrzlé země nedovedly dočerpat. Sníh zachycený na listech by znamenal ohrožující zátěž, led ještě 

větší. A pokud by se do listí navíc opřela zimní vichřice, bylo by hotovo v tom okamžení. Tyto stromy tedy 

koncem léta odčerpají ze svých listů všechny živiny, naopak do nich pošlou odpadní látky, uzavřou jejich spojení 

s větvemi a v té chvíli začíná listopadání. Strom dobře ví, co dělá. Kdyby si listy hamounil, šlo by mu v zimě 

o zdraví či dokonce o život. 

My coby součást přírody podléháme stejnému zákonu. Ten říká: „Chceš-li být živ a zdráv, zbav se všeho, co 

nepotřebuješ“. A je toho spousta, co nepotřebujeme, co nás zatěžuje a brzdí v rozletu a kvůli čemu nás porážejí 

životní bouře. Třeba takový zvýšený pocit vlastní důležitosti, přehnané ohledy na druhé nebo hromady hmotných 

věcí. To všechno musíme tahat s sebou, chránit před ostatními, měnit v tom baterky, oprašovat a starat se o to 

až k ustarání. Nebo si můžeme vzít příklad ze stromů a všechno zbytečné ze sebe setřást. S lehkou myslí pak 

proskotačíme listím - a též listy těchto úplně čerstvých ZUŠkovin. Zašustěte se do nich!                                  MIŠ 

 

Bude - Workshop Commédie dell´Arte v naší ZUŠ 

A i Ty se můžeš být přitom, i když do dramaťáku zrovna nechodíš! Stačí se OKAMŽITĚ přihlásit u paní učitelky 

Jarky Holasové! Commedia dell´Arte bylo první profesionální divadelní hnutí v západním světě a zároveň 

počátek všech moderních divadelních a filmových žánrů od 16. století. Její znalost je 

naprosto nezbytnou součástí vzdělání moderního divadelníka. V rámci dílny 

Commedie dell´Arte se zaměříme na tři oblasti: výklad historie a teorie fenoménu 

Commedie dell´Arte, charakteristiku jednotlivých postav a praktický rozvoj 

schopnosti improvizace jednotlivých účastníků. V průběhu celé dílny budeme 

používat kožené masky vyrobené v dílně předního italského mascheraia Andrea 

Cavarry. Jelikož je Commedia dell´Arte divadlo živé, barevné, a hlavně pohybově 

náročné, žádáme účastníky, aby si přinesli pohodlné cvičební oblečení a případně také 

kostýmy, nebo kostýmové doplňky. Hudební nástroje také vítány. Těšíme se na 

setkání. Dílna proběhne v sobotu 9. listopadu od 9 do 17 hodin, bližší 
informace v dramaťáku, lektorem bude herec, cestovatel a specialista na obor Janek 
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Polák. Ján Polák je všestranný umělec a cestovatel, jehož hlavní specializací je Commedia dell´Arte. V letech 

2011 - 2012 se účastnil mezinárodního evropského projektu Masks on Stage, v němž mezinárodní tým umělců 

studoval odkaz Commedie dell´Arte a možnosti pro oživení starých divadelních technik v rámci moderního 

divadla. V roce 2014 spoluzaložil mezinárodní festival Flying Freedom Festival, v jehož čele stojí dodnes. Jako 

pedagog vedl kurzy a workshopy pro herce ve Francii, Itálii, Německu, Slovinsku, Polsku, Švýcarsku, Bolívii, 

Kambodži a v České republice. Po úspěšném ukončení studia Estetiky a Etiky na UK v Praze nyní žije a věnuje 

se projektům v jižní Francii.                                                                                                                                     Jé                                                                                               

Z notesu pana ředitele 

Nejbarevnější měsíc roku je na samém začátku a s celou tou barevnou nádherou přichází i spousta deště, studeného 

větru a nepohody. Ale bez sloty by to nebyl listopad. A navíc, pokud ho chcete přečkat převážně v teple, přijďte 

na některý z podzimních koncertů naší zušky, nebo si alespoň v klidu prohlédněte práce výtvarníků, které 

podzimní vítr rozfoukal po celé škole. Úplně bych zapomněl - už v minulém měsíci jsme v zušce sklízeli pěknou 

úrodu. Vlastně úrodičku, tedy abych byl přesný „Naši úrodičku“ - vystoupení našich nejmenších hudebníků 

a dramaťáků, a že se letos opravdu urodilo. Sál nám praskal ve švech, na jevišti krásné výkony a neobyčejná 

atmosféra, která mě vždy utvrdí v tom, že chodit do zušky už „od mala“ má velký smysl. A ještě jednu velkou 

slávu jsme mohli prožít, 9. října, kdy to bylo na den přesně 300 let od svatby barokního sochaře Matyáše Bernarda 

Brauna a Marie Alžběty Miseliusové v jaroměřském kostele. No, jen si představte: družičky a družbové 

z dramaťáku, soubor S:P:O:R:C:K, Kytarový betlém Matyáše Brauna a zcela zaplněný kostel svatého Mikuláše, 

ve kterém zněla radostná muzika a mluvené slovo pana Jana Kočího a Petra Arijčuka. Nádhera. A nadšené reakce 

přítomných mně ještě teď dávají za pravdu, že to opravdu bylo parádní. Pokud jste svatbu nestihli, můžete se o ní 

dočíst na dalších stránkách ZUŠkovin. Čtěte je pozorně, ať Vám neuteče nic z toho, co se stalo, co se děje a co se 

teprve chystá. Přeji Vám, ať máte dostatek času na vše, co vás baví a také na to, užít si krásu podzimu do sytosti 

a ve zdraví.                                                                                                        Váš Vlastimil Kovář 

 

„pískovcová“ aneb na den přesně 300 let od svatby 
A byla svatba! A jaká! Byl plný kostel na náměstí! Dne 9. října 2019 se konala upomínková akce 300letého výročí 

svatby Matyáše Bernarda Brauna s Marií Alžbětou Miseliusovou. A byla jako tenkrát v kostele sv. Mikuláše 

na náměstí v Jaroměři. Před začátkem rozdaly družičky svatebčanů rozmarýn s bílou mašličkou na kabáty, jak se 

na každé správné svatbě patří, a přišlo vás tolik, že se ani na všechny nedostalo.   

„Paní a páni ušlechtilí, přátelé nám tuze milí! Laskavě nám za zlé nemějte, že jsme tady z nenadání…vysláni jsme 

od Mařenky Alžběty nevěsty, s ní pan ženich vyslovuje úctu svoji a svou vroucnou prosbu skládá a vás všecky taky 

žádá, abyste se za ně nestyděli, a co vzácní hosti v milé upřímnosti jejich svatbu oslaviti chtěli; abyste je k sňatku 

provodili, a za ně též se pomodlili.“ 

A pak se už podle tehdejšího zasedacího pořádku svatební hosté posadili dámy vlevo, páni vpravo. A zelené věnce 

před oltářem daly vědět, že je ruka v rukávě. Svá slova přednesli Ing. Jan Kočí a poté Mgr. Petr Arijčuk. Hudební 

doprovod vytvořily Soubor staré hudby S:P:O:R:C:K a Kytarový betlém Matyáše Brauna.  
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„Vzácní páni rodičové, matičky i tatíčkové! I vy o to pilně dbejte, dnem i nocí přihlížejte, aby vaše milé dítky, 

nejvzácnější vaše zboží, vyrůstaly v bázni Boží, a v den svatby milené – měly věnce zelené!“ 

Při východu z kostela čekal na všechny svatebčany písek místo rýže pro štěstí, když pískovcová tak pískovcová 

a „Ať žijí!“.                                                                                                                                                      M-O-A 

(použité texty: Beneš Method Kulda: „Svadba v národě Česko-slovanském čili svadební obyčeje, řeči, promluvy, 

přípitky…“, 3. vydání v Olomouci 1875) 

 
 

 

 

                   S:P:O:R:C:K 

 

 

Kytarový betlém Matyáše Brauna 

 

Je devátého října L. P. 1719.  

Do kostela sv. Mikuláše vstupují snoubenci Matyáš Bernard Braun s Marií Alžbětou Miseliusovou, aby si udělili 

svátost manželství a vydali se tak na společnou cestu životem. Byla to jistě svatba podle tehdejších zvyků vpravdě 

barokní, zřejmě podobná rytině na plakátu k letošnímu třístému výročí tohoto sňatku. Vždyť ženich i nevěsta 

patřili k významným rodinám s dobrým společenským postavením. Při obřadu nechyběla jistě ani krásná hudba, 

protože na kůru u sv. Mikuláše působilo slavné hudební Literátské bratrstvo, které zaujímalo přední postavení mezi 

ostatními bratrstvy v Čechách. Jeho členy byli vážení jaroměřští měšťané. 

Nahlédneme-li do druhé nejstarší oddací matriky jaroměřského děkanství, najdeme na straně 350 následující zápis, 

jehož formulace i délka se výrazně odlišuje od ostatních stručných záznamů uvedených v knize: 

z Jaroměře 9. 10. 1719 

Potvrzeni v stav sv. manželstva šlechetný a poctivý panic a urozený vladyka pan MATĚJ BERNARD BRAUN, 

měštěnín královského Nového města pražského a vlastní syn mnohovzáctného pana Jakuba Brauna, měštěnína 

města Petersburku, země Tyrolské, se ctnou, šlechetnou, bohabojnou a poctivou pannou MARIÍ ALŽBĚTOU 

JOSEFINOU, pozůstalou vlastní pannou dcerou po slovutné a mnohovzáctné poctivosti panu Karlu 

MISELIUSOVI, bývalém spoluradním zde. Svědkové: urozený pan František Andreides, Jeho Milosti Císařské 

královský rychtář, pan Adam Payr, primátor, pan František Bleiweis a pan Jan Stiff, radní jaroměřští. 

Co víme o obou snoubencích? M. B. Brauna, slavného sochaře, není třeba díky jeho věhlasnému sochařskému dílu 

příliš představovat. Tak tedy alespoň několik životopisných dat. Narodil se 24. 11. 1684 v malé vesnici Sautens 

v Tyrolsku jako páté dítě z devíti sourozenců otci Jakubu Braunovi, kováři a sedlákovi, a matce Magdaléně roz. 

Neureuterové. Již jako mladíka ho uchvátila výzdoba nedalekého cisterciáckého kláštera ve Stamsu u Insbrucku. 

V patnácti letech se vydal na tovaryšskou cestu do Salzburku a patrně i do Itálie. Do Čech se dostal kolem roku 

1708 díky cisterciákům, kteří měli kontakt s dalšími kláštery, například v Plasech. Tím začalo Braunovo umělecké 
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působení v Čechách. V Praze měl již v roce 1710 zřízenou svou vlastní 

dílnu, která se stala během dalších patnácti let největší kamenickou dílnou 

v Čechách. Hlavním Braunovým mecenášem byl hrabě František Antonín 

Sporck, který mladého umělce přivedl do tehdy budovaného barokního 

areálu v Kuksu. Hrabě Sporck přijížděl často i do Jaroměře. Traduje se 

například, že navštěvoval v Jaroměři svého přítele pošmistra Šimona 

Viktorovu a jako velkému labužníkovi mu vozil ústřice. Je možné, že při 

těchto cestách hraběte Sporcka doprovázel i Matyáš Bernard Braun. A navíc 

Jaroměřská pošta sloužila i pro Kuks, takže kontakty mezi oběma místy byly 

časté. Svou budoucí manželku Marii Alžbětu Miseliusovou poznal Braun 

v Jaroměři, kde se také 9. 10. 1719 ve věku 35 let oženil. Nevěsta byla 

o 15 let mladší. A co je známo o Braunově manželce Marii Alžbětě? 

Pocházela z váženého měšťanského rodu Miseliusových, který žil původně 

v Praze. Dědeček Braunovy manželky Daniel Kryštof Miselius působil jako 

hospodářský správce ve Chvalkovicích. V roce 1672 se přiženil 

do Jaroměře. Jeho manželkou se stala Kateřina, dcera měšťana Lukáše 

Skály. Daniel se později stal jaroměřským primátorem. V Jaroměři vlastnil dům č. p. 51 (v době 1. republiky se 

zde nacházela Hospodářská záložna a na podloubí byla dlouhá léta cukrárna). Syn Daniela Kryštofa Karel 

Miselius, se oženil v roce 1694 s Annou rozenou Kilingerovou a tito manželé byli rodiči Braunovy manželky. 

Když v roce 1721 Braunova tchyně zemřela a byla pohřbena na hřbitově u kostela sv. Jakuba, zhotovil pro ni zeť – 

Matyáš Braun-náhrobek zvaný „Plačící žena“, zpodobňující dceru zemřelé, Braunovu manželku, truchlící na rakvi 

své matky. Po zrušení hřbitova u sv. Jakuba v roce 1888 byl náhrobek přenesen na nový hřbitov, kde se jeho kopie 

nachází dodnes. Mezi měšťany bylo dobrým zvykem pamatovat 

ve své poslední vůli také na kostel a část jmění věnovat na zřízení 

tzv. mešní nadace. Výtěžek takové nadace sloužil k úhradě 

nákladů spojených se sloužením určitého počtu mší svatých 

za spásu duše zemřelého a členů jeho rodiny. Když nahlédneme 

do knihy mešních nadací jaroměřského děkanství, nalezneme zde 

i zápis o zřízení mešní nadace Anny Miseliusové roz. Kilingerové 

ze dne 26. 3. 1721, tedy čtyři dny před jejím úmrtím. Tato nadace 

je určena na sloužení „čtyř čtených mší svatých“ ročně. Jméno 

rodiny Miseliusovy najdeme i u další nadačních zápisů.  

Marie Alžběta žila 19 let v manželství s Matyášem Bernardem 

Braunem. Když manžel v roce 1738 zemřel, provdala se 39letá 

vdova následující rok za Mikuláše Ignáce Königsmanna, právníka 

na Karlo-Ferdinandově univerzitě. Podrobný oddací zápis 

v matrice uvádí, že se tento sňatek uskutečnil v Praze v klášterním 

kostele Nanebevzetí Panny Marie na Strahově. S druhým 

manželem prožila Marie Alžběta sedm roků. Zemřela v Praze 

ve věku pouhých 47 let a byla pohřbena 13. 11. 1746 

pravděpodobně také do krypty kostela sv. Štěpána vedle svého 

prvního manžela.                                 Jan Kočí (redakčně kráceno) 

 

Prohlédněte, prozkoumejte, zaklepejte na ředitelnu, odpovězte a něco dostanete! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Toto je zápis z matriky o uzavření sňatku Matyáše Bernarda Brauna a Marie Alžběty Miseliusové. Jen je s ním 

něco v nepořádku. Pokud tuto hádanku rozluštíte, zastavte se za mnou v ředitelně, čeká na Vás sladká odměna. 

Vlastimil Kovář 
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Bylo-Nebylo 

Budiž stín! v Poniklé 
Ve dnech 5. a 6. října se soubory Je to tajný! a Convivium a nová příležitostná jeho větev 120dB účastnily 

2. ročníku samozvaného festivalu „Budiž stín!“ v Poniklé. Jedná se o národní přehlídku stínového, především 

meotarového, divadla. V sobotu brzy ráno jsme se sešli na jaroměřském nádraží a za pomocí náhradních autobusů 

a vlaků se dopravili do krkonošské obce Poniklá. Ubytovali jsme se v kulturním domě „Kantýna“, kde se celý 

festival odehrával. Odpoledne přehlídku zahájilo představení „Obrazy z dějin dávno Poniklé“, kde nás sám Tomáš 

Hájek, ředitel celého festivalu a místní pan starosta, za pomoci 7 meotarů postupně seznámil s historií 

a zajímavostmi Poniklé. Následoval soubor Je to tajný! se svou inscenací „A co antilopy?“. Poté jsme viděli 

představení „Dobré ráno – dobrou noc“, ve kterém nám Hanka Voříšková s papírovými loutkami ukázala, 

že stínové divadlo jde hrát i „bez svíček a bez žárovek“. Hned po skončení navazovala dílna, kde jsme se tomuto 

tématu věnovali více. Po dílně jsme viděli mnoho dalších inscenací, mezi nimi například „O ukrutném příběhu“ 

souboru Mikrle. Následovalo rozjímání o divadle, na kterém se rozebrala všechna předešlá představení. 

A na dobrou noc nás čekala hororová inscenace „Černý kocour“ podle předlohy E. A. Poa. Druhý den ráno se 

někteří z nás zúčastnili ranní komentované vycházky po Poniklé, po které následovala další série představení, mezi 

nimi také „Bleděmodře“ od souboru Convivium. A pak už tu byla druhá část dílny. Po obědě následovaly ještě dvě 

inscenace, a to „Cik“ a „Á da“. Obě podle stejné předlohy, ale přesto každá úplně jiná. Všechno se opět probralo 

na rozjímání, a pak už přišla ta slavnostní chvíle, kdy „vítěz“ minulého ročníku předal cenu Faustův stín porotou 

vybrané inscenaci. Poté jsme všichni dostali tašky s všemožnými dárky a plni dojmů 

se vydali na cestu zpátky domů. Byly to pro nás dva dny plné radosti, skvělé 

atmosféry, nových lidí, a hlavně nových zkušeností. Děkujeme za to!                     Pá 

Dílna Světlo a tma bez svíček a bez žárovek 
Hanka Voříšková je dlouholetá kamarádka našeho dramaťáku, je to loutkářka a paní 

učitelka výtvarného oboru v ZUŠ Choceň. Dílna, kterou si pro účastníky festivalu 

vymyslela, navazovala na předchozí vystoupení, ve kterém Hanka hrála o světlu 

a tmě bez světel, svíček a žárovek. Měli jsme k dispozici papíry, křídy, barvy a další 

výtvarné potřeby převážně v černé, bílé a šedé barvě.  Naším úkolem bylo vymyslet 

jakým jiným způsobem by se dalo světlo a tma zahrát. Fantazii se meze nekladou, 

a tak byly výsledky různé. Vzniklo například abstraktní dílo, které mělo zobrazovat 

lásku dvou lidí, ale vypadalo spíše jako kyčle nebo krátká inscenace o tom, jak 

vznikla Galaxie. Dokonce nás také napadlo použít naše vlasy, a tak jsme zapletli 

blonďaté s tmavými, což mělo symbolizovat propletení světla a tmy. Na druhé části 

dílny, která byla druhý den si všichni předvedli, co vymysleli a vytvořili.               Mš 

 

Naše úrodička 
Tradiční podzimní koncertík nejmladších žáků školy byl opět krásný, milý a divácky vděčný. Koncertní sál 

naplněný rodinnými příslušníky účinkujících dětí byl zvědav a k jejich mnohdy prvním veřejným výkonům velmi 

příznivě nakloněn. Účinkující děti byly samý úsměv a úklona a spokojenost. Na svůj první koncert budou jistě 

dlouho vzpomínat a adrenalin, který zažily, nezapomenou. Popřejme jim, aby jim jejich vystoupením načerpaná 

energie vydržela do dnů i let následujících a dobře se jim k nám do školy chodilo.                                                  Jé 

 

Soubor Je to tajný! s inscenací „A co antilopy?“ byl hostem festivalu DVD (Děti-Výchova-Divadlo), který 

každoročně organizují studenti katedry výchovné dramatiky DAMU v Praze. Naší inscenací jsme sobotní program 

v divadle Disk zahájili, potom viděli další představení a zúčastnili se dílen pro herce a Impulsů pro pedagogy. 

Jóga smíchu - v tomto workshopu nás měl na starost klaun a smícholog Petr Fridrich, který se józe smíchu už 

nějakou dobu věnuje. První část jsme si vlastně hráli. Chodili 

jsme po místnosti se sekačkou, předávali jsme si „nic“, 

plavali jsme, nebo se třeba zdravili potřesením rukou mezi 

nohami. Ze začátku panovala v místnosti jistá ostýchavost, 

která se ale naším osmělováním velice rychle vytratila. 

Z počátečního předstíraného a nuceného smíchu se stával 

smích více než upřímný. Když se tak stalo, přišla část druhá. 

Úplně uvolnění se zavřenýma očima jsme leželi v kruhu na 

zemi, vydávali všemožné zvuky a nezřízeně a upřímně se 

smáli. Kdyby nás netlačil čas, určitě bychom tam leželi 

mnohem déle. Dobrá nálada nám vydržela i na několik 

následujících dní. A věděli jste, že jedna minuta smíchu má 

stejné účinky jako asi sedm minut veslování? 
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Imerzivní divadlo - Na druhý workshop jsme se přesunuli do starého opuštěného domu se zařízenými místnostmi, 

které vytvářely takové tajemné městečko. Imerzivní divadlo spočívá v tom, že se diváci mohou v celém prostoru 

volně pohybovat, vše si prohlížet a prozkoumávat. Představení se tedy neodehrává někde na jevišti, ale přímo mezi 

diváky. Divadlo hraje několik herců, kteří se různě potkávají a jejich životy se vzájemně prolínají. Je na každém 

divákovi, kterou postavu si vybere a bude sledovat její příběh. V případě, že je herců pět, nemůže tedy nikdo vidět 

více než jednu pětinu celého představení. My jsme si prošli hrací prostor bez herců, leccos si vyzkoušeli 

a dozvěděli se mnoho zajímavostí. Poté jsme šli do vyššího patra, kde se odehrává příběh úplně bez herců. Celý 

prostor působil velice silně. Postupně jsme procházeli místnostmi, prohledávali všechna šuplata, četli si dopisy 

a deníčky lidí, kteří tam „žijí“ a jejichž životy se nám postupně odkrývaly. Každý z nás si všímal jiných detailů, 

a proto si v tom celém našel každý z nás možná trošku jiný příběh. A i po tom, co jsme tento tajemný starý dům 

opustili a vrátili se zpět do hlučné uspěchané Prahy, to v nás něco velice silného zanechalo. Byla to skvělá 

zkušenost a určitě bych se chtěla s imerzivním divadlem ještě někdy setkat.                                                            Pá 

 

Z výtvarného oboru 
Během posledních pár týdnů podzimních měsíců se v našem ateliéru žáci 

věnovali kresbám, malbám, grafice, vyšívání, prořezávání papíru a tvoření 

s využitím přírodnin. Stěžejním tématem byla tentokrát KALUŽ. Jak a kdy 

vzniká, do jaké barvy se obléká, kdo anebo co v ní zanechává svoje stopy, 

jak se to v ní hemží životem, jak ji vítr spolu s listím dokáží zkrášlit 

a obléci, či která 

obojživelná vozítka ji 

mohou zkoumat. 

Otázek, na které jsme 

si zkoušeli odpovědět 

a následně na ně 

i výtvarnou formou 

zpětně odpovědět 

bylo moc. Co se s ní dá dělat a jaké hry v ní a kolem ní 

provozovat? Nepíchá ji moc jehličí, které do ní napadá a co 

vodoměrky a bruslařky sprintující po jejím povrchu? 

Přemýšleli a vymýšleli jsme poctivě, mnohé práce můžete 

zahlédnout v chodbách školy. Nebo se přijďte podívat 

k nám do třídy. Je toho hodně…  

 

Halloweenská hodinka letos také nechyběla.  

Především mezi mladšími žáky. Vyzbrojeni dobrotami, 

které nadělali maminky, či někteří žáci a žákyně už i sami, 

jsme soutěžili o nekrásnější/rozuměj nejošklivější mumii 

a povídali si strašidelné historky (třeba tu o opilém Jackovi). 

Připomněli jsme si samozřejmě české Dušičky a zvyky, 

které se s nimi pojí.                                                            RU 

 

 

Bubenický festival 
Přináším reportáž ze zájezdu do Vysokého Mýta 

26. 10. 2019 na Bubenický Festival. Účast bylo hojná, 

jeli všichni bubeníci, kteří na ZUŠ studují. To jest čtyři 

z třídy pana učitele Petra Slezáka a čtyři z mé třídy. 

Přizval jsem na zájezd i rodiče žáků. A ti se také 

v hojné míře přidali. Nejvíce se nám (na tom jsme se 

shodli s rodiči i žáky) líbil soubor z Hudební Akademie 

múzických umění v Praze, který celý festival zahajoval. 

Byli jsme opravdu unešeni pestrostí vyjádření 

a drivem*) tohoto početného tělesa. Dále pak si žáci 

užili bubnování na vystavených soupravách v sále „C“. 

A mohli si změřit svou rychlost bubnování tamtéž. 

Celý festival se nesl v přátelském a pohodovém duchu. A naši milí žáci bubeníci i jejich rodiče byli spokojeni. 

        Lukáš Doležal 

 *) drive = anglické slovo, které se do českého jazyka v tomto kontextu překládá: „Má to koule!“     
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Přišel jsem… Lukáš Doležal 

Chodil jste jako dítě do ZUŠky? 

Chodil jsem na bicí nástroje k panu učiteli 

Jaroslavu Vošlajerovi od svých sedmi let v ZUŠ 

v Týništi nad Orlicí. Proč zrovna na bicí 

nástroje? Jako malý kluk jsem byl na návštěvě 

u rodinného známého, který bicí měl a mě to hned 

nadchlo. A jak to bylo dál? Dítě to musí bavit, 

první léta rozhodně. A mě to bavilo hodně. Také 

záleží na tom, s jakými učiteli se potkáte. Když 

jsem byl na základní škole, hrál jsem v dechovém 

orchestru a v dalších kapelách, na střední jsem hrál 

v rockové kapele a začal hrát v Dechovém 

orchestru při ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové, 

který vedl pan Maršík a pan Kužel. Tam jsem 

potkal bubeníka Martina Dostála, který mě 

inspiroval hlavně tím, že hrál výrazně lépe než v té 

době já. Začal jsem chodit k jeho učiteli Václavu 

Zimovi, kterého znáte z kapely Blue Effect, kde hrál s kytaristou Radimem Hladíkem. Po střední škole jsem šel 

studovat do Brna na Lesnickou fakultu obor Krajinné inženýrství. V Brně jsem navštěvoval lekce bicích 

u pana Petra Kudibala na místní ZUŠce. Osm let jsem hrál v Big Bandu Mr. Swing Brno, který se zabývá 

swingovou hudbou 30. a 40. let. A jak jste se ocitl v Jaroměři? Chodím na různé akce a na jedné z nich mě před 

dvěma roky oslovil Denis Horký a já začal hrát v Big Bandu hraběte Šporka pod vedením Martina Brunnera. 

V září jste u nás na ZUŠ začal bicí učit. Ano, převzal jsem úvazek Zdeňka Boreckého, mám čtyři žáky. Uměl 

jste si dřív představit, že byste bicí vyučoval? Nikdy jsem nepřemýšlel, že bych se mohl hudbou živit 

profesionálně…nabídku být také pedagogem, jsem přijal okamžitě. Žáci jsou skvělí. Ke každému přistupuji 

individuálně, výuka probíhá tematicky po týdnech, minulý týden jsme dělali hru rukama na bonga a konga, dnes 

jsme celý den dělali rytmické slabiky vycházející z indické tradice. Pracujete i jako inženýr? Pracoval jsem po 

dokončení školy jako projektant vodohospodářských staveb. Ale chyběla mi komunikace s lidmi, změnil jsem 

povolání a pracuji v sociálních službách, pečuji o seniory v Hradci Králové. Mám zásadní otázku: Kde cvičí 

bubeníci? Doma. Jako žák jsem chodil cvičit do ZUŠky. Na střední škole jsem pak cvičil dvě hodiny denně doma, 

je to na dohodě v domácnosti a se sousedy. Je potřeba domluvit si přesně čas, rodiče mě podporovali a sousedům 

se mé hraní líbilo. Kde cvičí vaši žáci? Žáci moc necvičí, zatím jsem nepřišel na to proč…Chtěl jste někdy 

s bicími nástroji skončit? Ne, nikdy. Děti to musí bavit, když nebudou cvičit, tak nebudou. Kde vás můžeme 

slyšet hrát? Hraji v Mladém Týnišťském Big Bandu pod taktovkou Pavla Plašila, v Dechovém orchestru města 

Hradec Králové, rozjíždíme s kamarády kapelu Morte Forte nedaleko Chlumce nad Cidlinou.  Dříve jsem působil 

v kapelách Trifolium a Pentaver. Dá se to všechno stihnout? Dá. Mám rodinu, které se moc rád věnuji. Můj 

dvouletý syn Šimon hraje od půl roku na bubny, nejvíc ho baví třísknout do činelu na jedné straně soupravy, pak 

udělá pár kroků a třískne do činelu na druhé straně sady. To opakuje třeba desetkrát za sebou.  

Děkuji a přeji, ať vás to všechny moc baví.                              Jé 

 

…viděli jsme…Naši úrodičku 
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…zvítězila jsem!Jak dopadla ROUTE 66? 

Lákavé téma říjnové výtvarné soutěže oslovilo mnohé z vás, a tak 

porota vybírala z 32 obrázků, šitých objektů, FIMO modýlků, malby 

na skle, prostorových miniprací z 3D pera a několika 

velkoformátových děl na balících papírech. Daleká cesta si opravdu 

zasloužila hodně času, kterou jste jí věnovali a já všem zúčastněným 

děkuji za kuráž a odvahu, se kterou jste do klání šli. Vítězkou je 

Zuzana Vosáhlová! Blahopřejeme a její práci připojujeme. 

 

Tématem listopadové soutěže jsou ANDĚLÉ, protože, ať chceme, 

nebo ne (ale spíš chceme), Vánoce se blíží a v prosincových 

ZUŠkovinách by se to jimi mohlo jen hemžit. Vždyť jsou to přece ty 

dobré a krásné bytosti, které nad námi drží ochrannou ruku a hlídají 

každý náš krok. Ale přesto pro všechny pár otázek k zamyšlení: Jsou to 

buclaté děti s křídly na barokních obrazech anebo jejich sošky zdobící 

každý kostelík? Nebo to je právě vaše maminka, babička, tatínek, 

dědeček, kteří pofoukají každou ranku, potěší srdíčko, když je vám 

smutno a povzbudí? Anebo má anděl tvář vašich kamarádů a přátel? 

Má konkrétní podobu, anebo je to soustředěná energie, světlo, které 

pohladí? Ať tak či tak, vytvořte si svého anděla! A třeba ho ani 

nedávejte do soutěže a „někomu“ ho věnujte. Ať je rád!                  RU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do šatny 

 

Jde chleba a potká chleba s máslem a chleba s máslem se ho ptá: Můžu jít s tebou? Na to chleba odpoví: Ano, 

můžeš. Tak jde chleba, chleba s máslem a potkají chleba s máslem a se salámem. A chleba s máslem a se salámem 

se jich ptá: Můžu jít s vámi? Na to chleba a chleba s máslem odpoví: Ano, můžeš. Tak jde chleba, chleba 

s máslem, chleba s máslem a se salámem. A potkají rohlík a rohlík se jich ptá: Můžu jít s vámi? Na to chleba, 

chleba s máslem, chleba s máslem a se salámem odpoví: Ano, můžeš. Tak jde chleba, chleba s máslem, chleba 

s máslem a se salámem, rohlík a potkají rohlík s máslem. A rohlík s máslem se jich ptá: Můžu jít s vámi? 

Na to chleba, chleba s máslem, chleba s máslem a se salámem, rohlík odpoví: Ano, můžeš. Tak jde chleba, chleba 

s máslem, chleba s máslem a se salámem, rohlík, rohlík s máslem. A potkají rohlík s máslem a se salámem. 

A rohlík s máslem a se salámem se jich ptá: Můžu jít s vámi? Na to chleba, chleba s máslem, chleba s máslem a se 

salámem, rohlík, rohlík s máslem odpoví: Ano, můžeš. Tak jde chleba, chleba s máslem, chleba s máslem a se 

salámem, rohlík, rohlík s máslem, rohlík s máslem a se salámem a potkají rajče. A rajče se jich ptá: Můžu jít 

s vámi? Na to chleba, chleba s máslem, chleba s máslem a se salámem, rohlík, rohlík s máslem, rohlík s máslem 

a se salámem odpoví: Ne, ty nemáš nožičky!                                                                                                         Viky 

 

 

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 
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redakční rada: k-Ája (Karolína Novotná), M-O-A (Adéla Moravcová), Pá (Pavlína Tichá), Mš (Michaela Zelená), 

RU (Radka Ulichová), Viky (Viktorie Ulrychová), MIŠ (Michaela Peterková), VK (Vlastimil Kovář)  

šéfredaktor: Jé (Jarka Holasová)  

mailto:info@zus-jaromer.cz
http://www.zus-jaromer.cz/

