
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodník 

Třesení 
Společně s pokročilým podzimem a blížícími se vánočními svátky 

se do ZUŠky vkrádají i bušící srdce, chvějící se ruce, nejistá kolena, 

motýle v břiše, rudé tváře, vyschlá ústa a obavy typu „Já to určitě 

zkazím“ nebo rovnou „Já to nepřežiju“. Neboli tréma menších i větších 

umělců spojená se spoustou koncertů a vystoupení. Tréma pochází 

z Prahy. Přesné místo činu, kde tréma vznikla, se zatím ještě nenašlo, 

ale prostě někde v tomhle městě na Vltavě, v některém z jeho divadel 

a sálů předváděl kdosi z nervozity tak dlouho tremolo, onu pěveckou 

vadu, až o něm kolegové začali říkat, že má trému. Slovo tréma, ač má 

v rodokmenu italské předky odkazující k chvění a třesení, se tedy 

narodilo v našem hlavním městě a proniklo do všech míst, kde se 

veřejně vystupuje. Ani jaroměřská ZUŠka se před ním neschovala. 

Neunikly ovšem ani školy a sály za našimi hranicemi, kde tomu sice 

říkají jinak, ale třesou se na těle i duši úplně stejně. Kdo má trému, není 

tomu obvykle rád. Možná ovšem netuší, že se ocitá v dosti vybrané 

společnosti. Tenorista Andrea Bocelli říká: „Tréma je můj největší 

problém.“ Herečka Helen Mirrenová: „Trpím strašlivou trémou. Je mi 

úplně zle strachy.“ Zpěvačka Barbra Streisandová kdysi z nervozity 

zapomněla slova a 27 let pak nevystupovala z obav, že se to stane 

znovu. Také cellista Steven Isserlis trpí výpadky paměti. Slavná sopranistka Anne Evansová popisuje: 

„Naskakují mi rudé fleky na krku. Jednou jsem měla hrozný strach z těžké árie, srdce mi bouchalo jako o závod 

a najednou jsem si připadala, že sama sebe pozoruju z výšky.“ A co s ní? Tak předně - tréma bere, ale i dává. 

Do určité míry nabuzuje, pomáhá s přípravou a soustředěním na výkon. Pravda, nad tuto míru už spíš škodí 

a pak by se jí každý rád zbavil. Bohužel, návod na tohle dosud objeven nebyl. Ani žádné abrakadabra nefunguje, 

což se jasně ví, protože tréma sedá i na Emmu Watsonovou, představitelku Hermiony Grangerové z Harryho 

Pottera. A to umí kouzlit. Takže kouzla nestačí. Co ale můžeme udělat, to je tahle trojice: Příprava, dýchání 

a akce. Nacvičit, co jde, před vystoupením se zhluboka prodýchat a s každým výdechem uvolnit, a jít na to. 

Helen Mirrenová má tenhle recept: „Nepodléhám tomu strachu a vyplavený adrenalin se snažím využít 

při vystoupení.“ Steven Isserlis: „Říkám si, že nejde o život.“ Andrea Bocelli: „Prostě jdu na jeviště a doufám.“ 

Čím víc pozornosti věnujeme chvějícím se rukám nebo červenému obličeji, tím víc trému krmíme a tím větší 

bude. Je to jako s každým velkým strachem a s ním můžeme vypořádat jeho přijetím - je tady, cítím ho, beru 

na vědomí, ale nejednám podle něj. Je to samozřejmě těžké, ale nikdo nám taky neslíbil, že život bude 

jednoduchý. Tak to chce prostě jít a hrát, zpívat, žít. A číst.                                                                               MIŠ 
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Z notesu pana ředitele 

Listopadovou stránku notesu mi odfoukl vítr a společně s ní i všechny listy ze stromů, a všechnu tu barevnou 

nádheru střídá v přírodě střídmost. Možná nás tím nabádá, abychom se i my dokázali alespoň na chvíli pozastavit 

a zůstat třeba jen sami se sebou. Projít si všechno, co končící rok přinesl a také nabrat síly pro přípravu svátků 

z nejkrásnějších – Vánoc. A k tomu spočinutí nás vybízí nejen příroda kolem nás, ale i doba čtyř týdnů, která se 

jmenuje advent. Jen zrovna před Vánocemi je toho času tak poskrovnu. Svá vystoupení připravují muzikanti, 

dramaťáci, výtvarníci pracují na přáních k Vánocům a „péefkách“ a náš prosincový přehled akcí musí být zase 

rozdělený na dva sloupce, aby se dostalo na všechny. (Pokud si chcete připomenout listopadové dění kolem naší 

zušky, čtěte další stránky ZUŠkovin a navštivte fotogalerii na našich stránkách, které prošly omlazením. Najdete je 

na www.zus-jaromer.cz) Prosincová nabídka je opravdu štědrá a za všechnu nadílku tohoto měsíce bych Vás rád 

pozval 19. prosince do jaroměřského divadla, kde bude mít koncert Kytarový betlém Matyáše Brauna, který vede 

Miloš Dvořáček. To je poslední akce zušky v tomhle roce, ale i všechny ostatní budou stát za to. Vyberete si 

všichni a věřím, že čas, který strávíte s uměním, může být pro Vás právě tím ke ztišení a zamyšlení. Vždyť právě 

poctivé umění otevírá nekonečné obzory lidské duše, tak se nebojte tím všehomírem procházet, objevovat vše 

tajemné. Ať jste na výstavě, koncertě, představení nebo si čtete hezkou knížku. Přeji Vám, ať máte vždy dostatek 

času na nalézání všeho krásného, na vše, co Vás baví, na vaše blízké a přátelé s kterými je Vám dobře, k tomu 

všemu pevné zdraví pro tělo i duši a požehnané Vánoce!                                                             Váš Vlastimil Kovář 

P. S. a kdo z Vás ví, co znamená slovo ADVENT, zastavte se kdykoliv za mnou v kanceláři.  

Čeká na vás sladká odměna.  

Bylo-Nebylo 

Podzimní koncert 

 

 

Zprávy z výtvarného oboru - Návštěva Galerie v Náchodě a textilní dílny v Jezbinách 
Tentokrát jsme se s výtvarníky vypravili mimo učebnu výtvarky. A to hned dvakrát. Nejprve s mladšími žáky 

na výstavu Marka Macka do Galerie výtvarného umění v Náchodě a poté do textilní dílny patchworku - quiltingu 

v Jezbinách, za paní Monikou Vágnerovou, 

maminkou jednoho z žáků naší Základní 

umělecké školy. V Náchodě jsme měli 

předem domluvený program k výstavě 

Anodonta. Žáci si vyzkoušeli, stejně jako 

umělec, obrázek nejen nakreslit či namalovat, 

ale zároveň díky důmyslnému propojení 

kovové desky, na které ležel čistý list papíru, 

s počítačem, i zvukově ho vypracovat. 

Z reproduktoru jsme mohli zaslechnout, jak 

zní třeba rovná čára, jak klikatá a jak 

jednotlivé body naťukané do papíru. Nevšední 

zážitek. V další části jsme potom obdrželi 

lodní deník a odcestovali výstavou ruského 

malířství 18., 19. a 20. století do historie. 

Velkoplošné obrazy realisticky zobrazených 

http://www.zus-jaromer.cz/
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krajin, lidových zvyků a tradic nás přenesly na úplně odlišnou vlnu, než byla výstava první.  
Do textilní dílny jsme zamířili o několik dní později se staršími žáky. Místo školy jsme byli zasvěcováni do tajů 

techniky zvané quilting. „Kvilt“, jak se říká česky, je prošívaná ozdobná deka složená ze tří částí. Vrchní díl deky 

tvoří ozdobný barevný či jednobarevný vzor sešívaný technikou zvanou patchwork (to se sešívají malé, různě 

barevné kousky látek tak, aby vytvářely nejen geometrické vzory). V dílně jsme si prohlédli vlastní tvorbu paní 

Moniky Vágnerové, listovali jsme knihami i časopisy, prohlíželi si šicí a vyšívací stroje, napařovací žehličku, 

pravítka a křivítka a zlatým hřebem bylo pro každého z nás usednout ke stroji, jehož dlouhá ramena vedla přes 

celou místnost a zkusit si na něm „zakviltit“. Úžasné. Sedíte, v rukou držíte páky a vyšíváte - abstraktní klikyháky, 

slova, konkrétní tvary. Těžko představitelná textilní technika viděná zblízka. Děkujeme paní Monice za to, že nám 

umožnila „takové šití“ vidět, a hlavně si ho zkusit. Kdo ví, možná, že někdy v budoucnu si něco podobného 

vyzkoušíme i v naší výtvarce. Máme o čem přemýšlet.                                                                               RU 

 

Dramaťák na POSEDu ve Svitavách [POSED = POdzimní SEtkání Divadelníků] 
Závorka Vám napoví a já hned dovysvětlím: POSED je každoroční setkání kamarádů divadelníků ze všech koutů 

naší republiky, kteří se sjedou v daný podzimní termín do divadla Trám ve Svitavách. Téma divadelního setkání 

všichni dostali před prázdninami nebo během nich a úkolem je, zpracovat ho a inscenovat. Jak? Každý, jak se mu 

zlíbí, podle svého vkusu, invence, nápadu, zkrátka po svém a pak společně stráví příjemný večer v divadle, kde si 

všichni navzájem a pozvanému publiku předvedou výsledek své práce. Letos se téma přímo nabízelo: „Svoboda?!“ 

A svobodně smýšlejících se nás sešlo hodně. Soubor 120dB přispěl svým svobodomyslným zpracováním útlé 

knížky „Cikáda“ pod názvem „Cik“, na dvou meotarech s looperem a dvěma herečkami. Soubor Convivium 

dovezl premiéru „Erben – 1862“. Zažili jsme krásný večer se spoustou kamarádů a moc se těšíme na další  

příjemné setkávání.                k-Ája  

 

Convivium: „Erben – 1862“ (podle pohádky „Král tchoř“ – poprvé vyšla v almanachu Máj v roce 1862) 
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Máme sklizeno a rovnou do adventu! 

Ve středu 27. listopadu se „odehrála“ v koncertním sále v ZUŠ velká úroda. V programu posledního podzimního 

koncertu vystoupili tentokrát ti starší žáci. Slyšeli jsme plno ladných tónů různých hudebních nástrojů a zpěvavé 

tóny písní. Jako poslední v řadě jsme viděli soubor Popcorn, který představil pásmo nonsensů Edwarda Leara.  

Všichni vystupující si večer pěkně užili a do příjemné nálady naladili 

i diváky. A vás všechny zveme na naše prosincové akce. Najdete je 

na měsíčním plakátku tady, v ZUŠkovinách.                                    M-O-A 

 

Představujeme dvě inscenace divadla Drak 

Začnu od té druhé, protože první představení nás ještě teprve čeká. Obě inscenace na sebe časově, věkovou 

adresou diváků i tematicky navazují. Divadlo Drak je moje srdcová záležitost. V osmdesátých letech minulého 

století mne pohltil jako domovská půda lidové loutkářské konzervatoře, kterou jsem absolvovala. Tehdejší 

inscenace „Prodaná nevěsta“ a „Píseň života“ jsou pro mne nezapomenutelné. V Draku mám plno „starých“ 

i nových kamarádů, jezdíme tam na krajské přehlídky s dramaťáckými soubory a sledujeme, co pod mladým 

uměleckým tandemem Jarkovský (dramaturg) - Vašíček (režisér) vzniká. A je toho hodně a čím dál tím 

zajímavějšího. Poslední premiéra mne zaujala natolik, že vám o ní musím dát vědět.                                              Jé 

„Inscenace o větru ve vlasech. Hudebně-

divadelní jam session inspirovaná 

fenoménemem iniciační cesty procházejícím 

historií americké literatury od Marka 

Twaina, přes Jacka Londona, Jacka 

Kerouaca až ke Cornacu McCarthymu. Náš 

hrdina (pojmenovali jsme ho Jack 

na upomínku dvojice tuláků-litérátů London-

Kerouac) je student literatury, který má ale 

teoretizujícího a od reality i tvorby 

odtrženého studia po krk. A stejně tak 

spořádaného života ve městě a výhledu 

na nalajnovaný život v duchu amerického 

snu. Tak se této přítomnosti a budoucnosti 

rozhodne utéct, sbalí se a vydá se na stop. 

U krajnice potkává svůj protiklad, Hucka 

(na upomínku Huckleberryho Finna, prvního 

slavného vagabunda americké literatury) tuláka bez domova, bez závazků, bez plánů. Jako třetí do party pak k nim 

ještě přibude Carolyne, která na cestu utekla před svým snoubencem a blížící se svatbou. Ti tři se tedy vydávají na 

cestu a za její cíl si volí San Francisco – nejzápadnější výspu a město s pověstí svobodného ráje. Ale o cíl tu zase 

tak moc nejde. Důležitější je cesta samotná a její smysl nespočívá v cíli, nýbrž v pohybu.“ 

 
Druhou, tedy podle vzniku první inscenaci, na kterou byste si měli zajet je „Bílý tesák“. Představení této oceněné 

a oceňované inscenace jsou neustále vyprodána, dvaceti žákům z dramaťáku se podařilo získat rezervaci a na 

Bílého tesáka jedeme! Ohlídejte si program na www.draktheatre.cz a nenechte si ujít!                                            Jé 

http://www.draktheatre.cz/
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„Daleko na severu za časů zlaté horečky, v nehostinném 

místě a v drsné době, vyrůstá ze štěněte v dospělou šelmu 

Bílý tesák, kříženec psa a vlka. Od přírody má do vínku 

nadělenou divokost a nespoutanost, osud mu však staví 

do cesty překážky, které znamenají pro jeho 

svobodomyslnou povahu těžké zkoušky. Jak v nich obstojí? 

Podaří se mu neztratit na své cestě sama sebe? Inscenace 

na motivy slavného románu Jacka Londona pracuje 

s principy tzv. live cinema, tedy snímání dění na jevišti 

kamerou, které je živě přenášeno na plátno. V roce 2018 

obdržela Cenu Erik pro nejinspirativnější loutkářskou 

inscenaci sezony. Tomáš Jarkovský, Antonín Šilar spolu 

s Jakubem Vašíčkem získali ve stejném roce za její koncept 

Cenu města Plzně na mezinárodním festivalu Skupova Plzeň a Jakub Vašíček byl za její režii nominován na Cenu 

divadelních novin. Představiteli Bílého tesáka, Milanu Hajnovi, byla v říjnu 2019 za jeho herecký výkon udělena 

Cena Thálie.“                                                               www.draktheatre.cz 

 

Přišel jsem… Edward Lear  

Edward Lear (1812-1888) byl z Anglie, měl velký nos, krátkozraké oči, málo 

vlasů, hodně vousů a nemotorné tělo širokého dlouhána. Bál se hluku, anglického 

počasí, psů, koní, fanatiků, hulvátů, snobů, celníků, zbraní, chvatu, nehybnosti, 

velké společnosti a samoty. Kreslil obrázky a vymýšlel veselé básničky, takové 

nesmysly (nonsensy) pro zasmání, kterým se začalo říkat limeriky. Z anglického 

originálu je pro nás přeložil Antonín Přidal pod názvem „Kniha třesků a plesků“ 

a Jan Vladislav, který svůj překlad nazval „Learovy třesky plesky česky“. 

 

Soubor Popcorn a limeriky 
Popcorn se seznámil s limeriky Edwarda Leara během výuky 

přednesu. Limeriky jsou básničky, které nedávají moc smysl, 

některé jsou vtipné, jiné k zamyšlení a jiné jsou i smutné, mají pět 

veršů a první se s posledním hodně podobají. Popcorn se 

rozhodnul, že si zkusí nonsensové básničky zarecitovat, a ještě 

k nim něco pro diváky přidat. Výsledkem bylo pásmo veršů 

a loutkových (objektových) situací na školní lavici, které jste mohli 

vidět v programu Naší úrody.                                                     Viky 

 

 

 

      „Byl jeden dědeček kadeřavé brady, 

       který si povzdechl: „Tak už je to tady. 

       Dvě sovy a slepice, 

       pět kosů a pěnice 

       hnízdí mi uprostřed kadeřavé brady.“ 

(přeložil Antonín Přidal) 

 

      Byl jeden chlápek z Holovous 

      a měl strach o svůj plnovous: 

 „Hnízdí v něm pěnice, 

  sovy a slepice,“ 

      naříkal si všem z Holovous.      (přeložil Jan Vladislav) 

 

 

A protože se soubor Popcorn nebere moc vážně, dal si za úkol vlastní limeriky vymyslet: 

 

Byla jedna holka z dramaťáku,         Dvě nejlepší kamarádky,  Jediní dva kluci mezi holkama 

smála se jako kuře z friťáku.         vymýšlejí samé hrátky,  hrají divadlo rukama, nohama. 

Když začala se smát          celý svět je na ně krátký  Malou i velkou roli zahrají, 

Viki začala smíchem umírat         způsobují občas zmatky  rozhodit se lidmi nedají 

kvůli té jedné holce z dramaťáku.         Ty dvě nejlepší kamarádky.  ti dva jediní kluci mezi holkama.  

http://www.draktheatre.cz/
http://www.mistnikultura.cz/milan-hajn-clen-souboru-divadla-drak-drzitelem-ceny-thalie
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…viděli jsme… 

…Naši úrodu… 

…Přípravku LDO při výuce („Tancovala poklička sólo nad hrncem, napadla ji písnička, psaná od konce…“) 
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…anděla Pavlíny Palasmanové a Terezy Emlarové ve třídě 

výtvarného oboru. 

 

…zvítězila jsem! 

Vítězný anděl listopadové soutěže  
Z 35 výtvarných prací pozvolna bodoval a nakonec získal 

1. místo anděl - dívka kreslený pastelkami od Zuzany 

Vosáhlové. Střídavě s ní měl zpočátku velký úspěch 

i anděl - chlapec Terezy Lupínkové a získal si 2. místo.  

(na titulní straně) Posuďte sami, jak se oba vydařili. Vedle 

andílků malých, větších i největších se nám do výběru dostaly i jedny Andělské noviny se zprávičkami, andělé 

z korálků, pírek anebo z polínka. Výherkyni gratulujeme, všem ostatním účastníkům též a děkuji jim za odvahu, 

se kterou do naší výtvarné soutěže šli. Odměna byla sladká, perníková pro všechny. Další soutěž chystáme v lednu, 

těšte se!                                                                                            RU 
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Do šatny 

 

Mami, k Vánocům ti koupím novou 

čajovou konvici. 

Ale já už jednu mám, Pepíčku.  

Už nemáš. 

 

Už druhé Vánoce se mi podařilo udělat 

dcerce velkou radost. 

A čím? 

V loni jsem jí koupil klavír a letos ho 

prodal. 

 

Chci pro syna jako dárek plnící pero. 

Má to být překvapení? 

Ano, on čeká motorku! 

 

Pod stromeček si přeji paměťovou 

matraci. Budu si ji brát s sebou do školy 

a bude si všechno za mě pamatovat. 

 

Ten pocit hrdosti, když měsíční práci 

zvládnete za jeden den! Ano, snědl 

jsem celý adventní kalendář. 

 

Letošní Vánoce jsem prožil v bílém. 

Byl jsi na horách? 

Ne, v sádře. 

 

Andělské noviny Zuzany Balcarové                                  Na hladinu rybníka spadne na Štědrý 

      den kousek housky. Vidí to kapr: Nikdo 

Vánoční nákupy dělám přes internet, ale abych nepřišel         ani hnout, v tom bude nějaký háček! 

o ten zážitek ze svátečního nakupování, vždycky si najmu někoho, 

kdo do mě při tom vráží, dýchá mi na krk a ječí, proč se tady motám! 

 

Jak se říká starému sněhulákovi?    Krysa jde po ulici, najedou jí nad hlavou přeletí netopýr. 

Louže.       Jemináčku, anděl! 

 

Mami, můžu mít na Vánoce psa?   Pepíčku, zapal vánoční stromeček. 

Na to zapomeň, budeš mít kapra jako ostatní! Za chvíli: Mami, a svíčky taky? 

       

Mamí, mamí, stromeček hoří!   Tatínek kupuje pro pejska obojek a nemůže se rozhodnout, 

Říká se svítí, a ne hoří.    jakou velikost. 

Mamí, mamí, už svítí i záclony!   Tak přijďte i s pejskem, radí prodavačka. 

      Co vás nemá, to má být překvapení na Vánoce! 

Soudce v příjemné předvánoční náladě: 

Za co jste tady? Za předčasné vánoční nákupy. To přece není žádný přestupek, jak brzy jste nakupoval? 

Dvě hodiny před začátkem otvírací doby. 

 

Klidný a rozjímavý advent a překrásné vánoční svátky vám všem přeje vaše redakce! 

Děkujeme za vaši přízeň! Na shledanou v příštím neméně úspěšném roce! 
 

 

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 

4. číslo vychází 2. prosince 2019 s jistotou, že zimní slunovrat nastane 22. prosince v 5 hodin a 20 minut 

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)  
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