
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Úvodník 

Hrbení 
Na zahrádkách se už dobrých čtrnáct dní dějí věci. Krokusy, tulipány a další kytky, co mají v hlíně skrytou 

cibulku, z tohoto svého úkrytu vyrazily ... a rovnou vzhůru. Viděli jste někdy nahrbenou kytku? Ohnutý krokus 

nebo tulipán? Pokud to nepřeženou s velikostí květu nebo jim někdo nepomůže, tak to s gravitací hrají 

sebevědomě a hrdě se pnou k nebi. Na rozdíl od mnohých nás, paní a pánů tvorstva. Zatímco nahrbenou kytku 

pohledat, tak shrbený člověk, to není žádný vzácný úkaz.  

Odmysleme teď lidi, kteří se hrbí kvůli akutní bolesti nebo nějaké chorobě páteře, a podívejme se na lidi se 

zdravými zády, kteří prostě jen většinu času sedí a chodí shrbení. V jejich případě záda zobrazují, co se děje 

uvnitř - ochablost, snížená sebedůvěra, nedostatek energie, smutek, apatie a případně i deprese. Shrbené tělo 

rovná se shrbená duše. Představte si hokejistu, který se raduje po vstřeleném gólu, člověka, který má rád svou 

práci a ví, že je v ní dobrý, nebo slečnu s nadšením běžící naproti kamarádce, kterou dlouho neviděla. Tihle lidé 

budou mít záda jako pravítko. Naopak poražení hokejisté loudající se do kabiny, člověk, který nedostal práci 

a ani v to nedoufal, a slečna, která se kamarádky nedočkala, budou mít nejspíš ramena svěšená, záda povolená 

a hlavu skloněnou.  

Tento vztah mezi držením těla a psychickým rozpoložením se dá docela pěkně využít. Lidský organismus je 

kompletně propojený, takže pokud záda signalizují něco z psychiky, mohou také psychiku ovlivnit. Kdo patří 

k lidem, kteří mají sklony k poraženectví, malé sebedůvěře, apatii a depresi, tomu pomůže, když si bude hlídat 

sezení a hlavně chůzi s rovnými zády. Ne že by to vyřešilo všechny potíže, ale nějaký ten bodík do spokojenosti 

a sebedůvěry to přidá určitě. Tak se teď příjemně rovně posaďte (nebo si lehněte, protože při ležení se moc hrbit 

nejde) a zabořte se do březnových ZUŠkovin!                                                                                                    MIŠ 
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Z notesu pana ředitele 

Je to k neuvěření, ale první měsíc druhého pololetí je za námi, a s ním pravděpodobně i celá zima. Únor sněhovou 

nadílku nepřinesl, ale té „umělecké“ bylo v naší zušce dostatek. Kromě třídních koncertů a dvou školních koncertů 

se v únoru konala přehlídka dětských recitátorů, tentokrát poprvé v divadle NaČerno. Pokud vás zajímá, jak to 

v takovém divadle vypadá a co se v něm vůbec ve středu 19. února dělo, podívejte se na stránky školy, kde najdete 

fotografie z celé akce. Také tam najdete fotografie z většiny školních akcí a mezi nejaktuálnějšími pak krásné fotky 

z jaroměřského masopustního průvodu a z masopustního ohlédnutí z Domova sv. Josefa v Žirči. Únor také roztočil 

kolotoč přehlídek a soutěží nejen pro dramaťák, ale také pro devět kytaristů a jednu klavíristku,  kteří se chystají 

na okresní kolo soutěže žáků ZUŠ, výtvarníci posílají své práce do první letošní soutěže s tématem pohádek 

Boženy Němcové,  která se koná v českoskalickém středisku volného času Bájo, zpěváci Rozárie Brzková a Vítek 

Pilař se zúčastnili oblastního kola soutěže Karlovarský skřivánek, kde Vítek získal druhé místo a Rozárka úžasné 

první místo s postupem do celostátního kola. Všem, kteří do soutěžení dávají svoji píli, čas a práci, přeji, aby se 

jim podařilo předvést bez strachu a trémy to nejlepší, co v sobě z kumštu mají a děkuji za reprezentaci naší 

jaroměřské ZUŠky. V měsíci březnu proběhne krajské kolo soutěže ve hře na kytaru, a to tradičně na naší ZUŠce.  

Naši kytaristé v něm mívají tradičně silné zastoupení, tak jim držte palce a přijďte si poslechnou skvělé výkony 

nejlepších kytaristů z celého královéhradeckého kraje. Nebo přijďte na některý z březnových koncertů a hned 

na 1. apríla máte také jedinečnou možnost přijít do divadla NaČerno shlédnout „Malou Předváděčku“ našeho 

dramaťáku, kde se můžete ze srdce zasmát, ale také zamyslet, potěšit se a prostě skvěle pobavit. Tak přijďte. 

Na kteroukoliv akci. Nebo se zastavte za mnou v kanceláři a přijďte mi odpovědět na otázku, čím může být měsíc 

březen důležitým měsícem pro naši ZUŠku. Trochu napovím – pro její název. Sladká odměna na Vás čeká. 

                        Váš Vlastimil Kovář 

Bylo-Nebylo 

 

Z výtvarky za pohádkami Boženy Němcové a příprava letošního Žahadla 

Titěrná práce kresbou pastelkami nebo temperové barvy? Všichni se ponořili do vyprávění nebo četby Čerta 

a Káči, Soli nad zlato, Dvanácti měsíčků nebo příběhu O kohoutkovi a slepičce. Ústřední únorové téma nás 

provázelo několik hodin, a i když příběhy byly už mnohokrát výtvarně zpracovány, všichni výtvarníci k tématu 

přistupovali s rozvahou. Originálními náčrty a kompozicemi počínaje, po malebné zpracování ve výsledku konče. 

Všichni měli po nesnadné zdlouhavé práci radost ze své tvorby. 

 

Také další připravované téma na konec březnového 

měsíce (a zbytek roku) Bob Dylan je připravováno 

s rozmyslem. Nová posila ve výtvarce, studentka 

pedagogické fakulty, která u nás byla na přelomu února 

a března na učitelské praxi, se s malými i velkými 

výtvarníky zaměřila na hudební nástroje, deníky nebo 

portréty či instalované fotografie k textům jeho písní. 

Určitě se těšte a nezapomeňte se přijít podívat poslední 

březnový pátek do výtvarky na představení hudebního 

a výtvarného oboru naší školy. Oficiálně vstupuje letos 

do druhého roku spolupráce jako školní formace 

Žahadlo: propojení vystoupení žáků ze třídy pana 

učitele Martina Brunnera s našimi tvořícími výtvarníky 

přímo na místě.                                                           RU 
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Školní kolo přehlídky dětských recitátorů 
Jak je již zvykem i tento rok proběhla přehlídka recitátorů, bylo to ve středu 19. února od 17 hodin. Tentokrát 

nebyla přehlídka v ZUŠ, ale v Divadle NaČerno, které je součástí jaroměřského divadla. Všichni recitátoři 

předvedli úžasný výkon, ale je jasné, že všichni postoupit nemohli. Porota to měla těžké, protože všichni byli 

výborní. Celkově postoupilo osm recitátorů. Ve třetí kategorii dokonce i dva za Kolegium hraběte Šporka. 

Všem, co postoupili gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů v okresním kole v Náchodě!                              Viky 

(výsledky najdete v rubrice „…zvítězili jsme!“) 

 

První únorový koncert 
Dne 19. února se od 18:00 hodin v koncertním sále ZUŠ konal 1. únorový koncert.  Mohli jsme slyšet sólová 

vystoupení na flétnu, housle, kytaru, trombon anebo třeba saxofon. Kromě sólistů vystoupily i dva komorní 

flétnové soubory a klarinetový kvartet. Celý koncert měl jako vždy velmi příjemnou atmosféru.                          Mš 
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Druhý únorový koncert 

 

 

Představujeme…Vernissage Martina Brunnera 

Martin Brunner, učitel naší ZUŠ (flétna, saxofon, zobcová flétna) vydal pozoruhodné album Vernissage, které 

obsahuje 45 krátkých skladeb, inspirovaných hraním na vernisážích a konkrétními výtvarnými díly, v celku ale 

působících dojmem promyšlené suity. Přinášíme část 

rozhovoru, který byl otištěn v únorovém čísle 

časopisu Harmonie. 

Sám jste se s nadhledem označil za „vernisážového 

specialistu“. Není schopnost emotivně reagovat 

na podněty, pochopitelně spolu s láskou 

k výtvarnému umění, i za vaší oblíbenou rolí 

hudebníka na vernisážích? Vlastně jsem se ke hraní 

na vernisážích dostal náhodou. Hned naše první 

vystoupení v duu s Jirkou Vyšohlídem proběhlo 

na vernisáži. Což nás nadchlo, věnovali jsme se pak 

vernisážovému hraní, kdykoliv to šlo. Když jsme se 

s Jirkou na čas rozešli, pokračoval jsem v něm i sám. 

Jde o zajímavou disciplínu, kdy mohu hrát opravdu 

podle obrazů… 

Celá deska ovšem nepůsobí jen jako souhrn 

samostatných kousků, vzniklých pod dojmem 

rozličných výtvarných děl, ale spíše jako suita. Jaká 

byla geneze alba Vernissage? 

Příprava trvala docela dlouho. Ale nešlo vlastně o skluz v práci, takhle to prostě mělo uzrát. Uvažovat 

o vernisážovém albu jsem začal v roce 2014, kdy už jsem po neshodách s městem nechtěl dělat dramaturga Jazz 

Goes To Town. Tím, že mi ubyla práce s přípravou festivalu, mohl jsem si vyčistit hlavu a pustit se do natáčení. 

Měl jsem asi šest krátkých studiových frekvencí, protože soustředit se na improvizaci nejde příliš dlouho, a na 

každé z frekvencí jsem nahrál kolem dvaceti krátkých motivů. Desku jsem natočil se zvukařem Václavem 

Vlachým v domovském Hradci Králové. S ročním odstupem jsme vytvořili definitivní podobu všech skladbiček. 

Něco jsme krátili, vždycky ale na konci, aby nebyla narušena logika hry, protože jsem chtěl zachovat koncepci 

série miniatur, a dotáhli zvuk...Potom jsem dlouhou dobu trávil tím, že jsem nahrávky pořád dokola poslouchal, 

až mi šly na nervy, a pocitově je řadil k sobě…Prokládal jsem rychlejší a pomalejší kousky, intenzivnější a klidové 

momenty. Pak se dlouho řešil obal…Moc se mi líbí nápad s flétnou zobrazenou na obalu vedle samurajského 

meče, protože já s flétnou opravdu občas zacházím jako se zbraní. 

 

Martin Brunner je vyhledávaným flétnistou, prošel významnými skupinami jako Jazz Fragment, Znamení dechu 

nebo Pražský Big Band a zejména Kontraband Milana Svobody, ale hrál i v rockové skupině Spektrum. Ve druhé 

polovině 70. let vnášel jazz do tvůrčího hradeckého divadla Drak. Výrazně na sebe upozornil v první polovině 80. 

let díky Ventil duu. Hrál s Rudolfem Daškem, s Karlem Velebným, s Jiřím Stivínem, Janou Koubkovou, ale 

i s Janem Spáleným, Michalem Pavlíčkem a Kamilem Střihavkou. Inicioval vznik královéhradeckého festivalu 

Jazz Goes To Town a 20 let se staral o jeho dramaturgii                                                                  (zdroj: Harmonie) 
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Flétnista Martin Brunner se rozhodl věnovat album 

disciplíně právě tak inspirující jako nevděčné. 

Vystupování na vernisážích. Tudíž hraní vedenému 

nutností zaujmout v omezeném časovém rozsahu 

a navíc publikum, které přišlo na něco jiného. 

A k tomu všemu se trefit do atmosféry 

vystavovaných děl, prostoru galerie i nálady mezi 

návštěvníky. Pokud je však „vernisážový hráč“ 

empatickým a zároveň disciplinovaným 

improvizátorem s citem pro zkratku, což 

pro Martina Brunnera svrchovaně platí, dokáže 

záludnosti proměnit v klad. Forma „vernisážové 

svity“, zachycené na CD, tudíž vlastně představuje 

jinou kvalitu než ony původní momenty zrozené 

v galeriích. Sofistikovaně poskládaný rozsáhlejší 

celek. Což však neznamená, že by se z jednotlivých krátkých motivů, kterých se flétnistovi vešlo do nepřehnané 

stopáže alba plných pětačtyřicet, vytratila původní náladotvorba. Na desce se střídají kusy hravé, humorné, často 

„po kirkovsku“ (míněn je Brunnerův oblíbenec Roland Kirk) zvukově pitvorné a expresivní, plné efektního 

„přefukování“ tónů či mumlání a prozpěvování do náustku, ale i konejšivé (Přístavy), tajemné (Průhledy), 

melancholicky meditativní (Kolem hory). Charakteristika „efektní“ je přitom tentokrát míněna pochvalně. 

Přiměřená efektnost představuje v boji o rychlou pozornost nejtvrdší měnu. 

Nejlepším receptem k poslechu alba je ovšem jednotlivosti nevyčleňovat. Necháme-li jednotlivé miniatury v duchu 

prolínat, vznikne pestré, ale logicky navazující panorama. Členitá hudební krajinka, plná nápaditých detailů. 

Výtvarné dílo pro uši.                                                   Polívka Tomáš S., kulturní magazín UNI 

 

My jsme se k vám Přišli ptáti… 

aneb Potřinácté pršelo 

 

Uběhl rok a je opět tady, tedy byl. Masopust. Letos již po třinácté a poprvé za deště. To se nám ještě nestalo…no 

ale my přece nejsme z cukru, nás přece nic nezastaví, my budeme zpívat a hrát, dokud nám síly nedojdou nebo 

dokud nezmoknou nástroje a nepřestanou hrát! Basu jsme nechali pro jistotu v zušce, a v této euforii jsme vyrazili 

do ulic. Slavnostní předání ferule a v podstatě celý program proběhl na podloubí. Koně se nám opět nepodařilo 

http://www.brunnerjazz.com/
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prodat, ale za to medvěd byl letos v jednom kole, že málem protančil tlapy! I přes nepřízeň počasí bylo po náměstí 

dost usmívajícího se lidu, který si s námi s radostí zakřepčil. Tímto bych moc ráda poděkovala všem, kteří přispěli 

na nové rehabilitační zařízení klientům nemocným roztroušenou sklerózou z Domova svatého Josefa v Žirči, kde 

finanční částku s radostí předáme. Bylo to moc hezky a trochu studeně a mokře strávené odpoledne. Díky všem, 

kteří jste se nezalekli a šli s námi. Jste hrdinové! Mám tu ještě na závěr vzkaz od našich drahých klarinetistek, 

které šly s námi poprvé, Anežky a Majdy: „Nikdy by nás nenapadlo, jaká zábava to bude. Moc jsme si to užily 

a další roky už určitě nevynecháme!“ Tak co, bude nás za rok ještě víc? Jémine, domine, masopust pomine, 

jémine, domine, masopust pryč!                                                                                                          k-Ája 
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…viděli jsme…Masopustní ohlédnutí v Žirči… 

Do Domova sv. Josefa v Žirči jezdíme už léta. Postup je tradičně stejný: masopustní průvod v Jaroměři v úterý 

a následující sobotní dopoledne jedeme za klienty nemocné roztroušenou sklerózou, abychom předali nejen 

vykoledovanou finanční částku ale i dobrou náladu z lidových písniček a trochu radosti z medvěda, koně, 

velblouda a z dalšího povyražení. Letos masopustní ohlédnutí vyšlo na 29. února a konalo se potřinácté. Obešli 

jsme všechny tři domy a opět si zažili krásný pocit vzájemnosti. A já bych chtěla všem účinkujícím dětem 

a učitelům poděkovat za jejich pozitivní energii, kterou společně pěstujeme a která aspoň na chvíli třeba nechává 

zapomenout na starosti a bolesti, za jejich chuť pomáhat a věnovat svůj volný čas pro dobrou věc. 

A pozor, teď to přijde! Finanční částka, která bude příspěvkem na nákladné stavěcí lehátko je 6498,- Kč! 

Děkujeme všem úterním dárcům! Darovali jste o 266,- Kč víc než vloni! My vám všem děkujem, štěstí, zdraví 

vinšujem a za rok se zase sejdem! Už teď se těšíme!                                                                                                  Jé 

 

 

…zvítězili jsme! 

V pondělí 17. února, se konalo v Novém Městě nad Metují oblastní kolo pěvecké 

soutěže Karlovarský skřivánek. Za nebývalého zájmu soutěžících, kterých bylo 

k sedmi desítkám, získal Vít Pilař znamenité druhé místo a Rozárie Brzková 

úžasné místo první s postupem do celostátního kola. Ke skvělým výsledkům 

poctivé práce gratuluji, taktéž i paní učitelce Kristýně Brzkové ke kvalitnímu 

vedení.                                                                                                                VK 

 

Výsledky školní výtvarné soutěže „Ti, co pomáhají“  
„Ti, co pomáhají“ bylo téma únorové soutěže. Záchranáři, policisté, lékaři. 

Ve zkratce všichni, kteří se podílejí na záchraně nejen našich životů nebo 

ochraně našeho majetku v jakékoliv životní situaci. Téma opravdu náročné 

mnohé odradilo a přihlásila se jen hrstka statečných. Klobouk dolů a díky jim 

všem, všem šesti. Kresby i malby doplnily netradiční techniky.  
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Vítěz je opět jen jeden a stala se jí Ela Ulichová se svým záchranářem 

koalů v Austrálii, trojrozměrné figurky člověka a zvířete z konstrukce ze špejlí 

obalované alobalem. Fotografie dílka je přiložena. Gratulujeme jí a předáváme 

sladkou odměnu.  
Březnová soutěž s tématem PAŘÍŽ je odstartována. Vše, co se Vám vybaví, 

vzpomenete-li na čarokrásné město nad řekou Seinou. Prý je nejromantičtějším 

městem na světě a za procházkami úzkými uličkami sem přijíždějí davy turistů. 

Památky a zajímavá místa, malebné obchůdky a vyhlášené restaurace, bleší 

a pouliční trhy, parky, muzea, architektura nebo móda. Král Slunce Ludvík 

XIV., Napoleon, inženýr Eiffel se svou Eiffelovkou nebo poškozená katedrála 

Notre-Dame, dnes už neexistující univerzita Sorbonna, Vítězný oblouk, 

muzeum umění Louvre s Monou Lisou nebo čtvrť Montmartre. Vymýšlejte 

a sněte. Těšíme se na vaši tvorbu!                                                                     RU 

 

Krajské kolo Wolkrova Prostějova: doporučení k postupu do národního kola získala Pavlína Tichá 

za interpretaci textu S. Mrožka „Soucit“. Gratulujeme! 

Přehlídka dětských sólových recitátorů-školní kolo: 

Čestné uznání (napříč kategoriemi): Karolína Pilná, Matyáš Dörr, Agáta Matesová a Klára Dernerová 
Postup do okresního kola (napříč kategoriemi): Filip Rezek, Sebastian Lebedinský, Vendula Povalilová, 

Magdaléna Škodová, Viktorie Ulrychová, Eliška Novotná, Jiří Hrobský a Josefína Pacovská.   

V Náchodě zlomte vaz!                                                                                                                                               Jé 

Do šatny 

Tatínek vede z hřiště od hlavy k patě špinavé dítě:   Pepíček přijde domů celý mokrý. 

Co jsi dělal? Kde ses tak zašpinil? Já vezmu opasek a…  Co jsi dělal? 

Maminka volá:       Hráli jsme si s Jirkou na psy…no a já byl 

Nebij ho, počkej až ho umyju, třeba to není náš kluk!  patník! 

 

Tetičko, chutnal ti ten bonbon?  Zpráva z místních novin: Dnes ráno v pět hodin se paní Novákové   

No to víš, že ano, byl moc dobrý.  narodila sedmerčata. Všech sedm dětí jsou děvčátka a mají se čile  

Tak proč ho Alík vyplivnul?  k světu. Také maminka je zdravá. Lékaři však zoufale bojují o život 

     pana Nováka. 

Učitel se ptá: Kdybys měl sedm jablíček 

a já tě o dvě poprosil, kolik by ti jich zůstalo? V přeplněném autobuse stojí Pepíček a jí dort, kterým 

Sedm!      maže kabát paní stojící vedle. 

       Maminka: Dávej přece pozor!  

Alenka jde do školy a cestou potká pana učitele: Vždyť ten dort budeš mít samý chlup! 

Deset minut zpoždění! 

Alenka ho utěšuje: Já taky, pane učiteli!  Učitel při tělocviku: Dnes budeme nacvičovat plížení po rov- 

       né zemi. Vzadu se ozve: Ale Země je kulatá. 

 Naše paní učitelka je divná. Nejdříve se                    Kdo to řekl, okamžitě žákovskou! 

 na všechno ptá, a pak se ukáže, že to ví.  Koperník. 
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