
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Úvodník 

Věc pohledu 

Žili byli rodiče a měli dvě děti. Děti rostly a rostly, každé po svém, a rodiče si všimli, že se děti mezi sebou 

hodně liší. O jejich narozeninách se rozhodli udělat takový pokus. Jednomu potomkovi dali kupy těch 

nejkupovanějších a nejtouženějších hraček. A za chvíli vidí, jak nad těmi hračkami dítě stojí jako hromádka 

neštěstí a běduje: „Tolik dárků, vždyť mi je budou všichni závidět a nebudou se mnou kamarádit. A co když se 

něco z toho rozbije? To se určitě stane. A těch baterek, co se spotřebuje. Ach jo.“ Druhému dítěti dali rodiče 

do pokoje taky kupu, jenže hnoje. A za chvíli se odtamtud ozve nadšené výskání: „Jé, hnůj! Tak to tady někde 

musí být koník!“ 

Takhle nějak vypadá v praxi pesimistický a optimistický přístup. Většinou moc nezáleží na tom, co člověk má, 

ani na tom, co se mu děje. Celé kouzlo je v tom, jak se na to všechno podívá. Pesimismus, to je tak trochu zmar, 

smutek, nehybnost, úzkost, vnímání všech rizik a pečlivá příprava na různé varianty. Optimismus je pohoda, 

rozlet, bezstarostnost, lehkovážnost a podceňování rizik. Pesimista má velmi často pravdu, s optimismem se 

mnohem líp žije. Jak to vyvážit?, ptali se mnozí. A tak se někdo přemýšlivý posadil pod strom, seděl tam a seděl, 

bavil se s poutníky, pil rosu z listů a přemýšlel a po měsíci řekl: „Připrav se na to, když se věci budou vyvíjet 

špatně, doufej v to, že ty špatné možnosti nenastanou a že to bude všechno dobré, a raduj se z toho, co se ti 

zrovna teď a tady nabízí.“ Což pro rozbouřené doby platí ještě víc. Čili doufejme, že příští ZUŠkoviny už zase 

budeme cítit na bříškách prstů, a radujme se, že brána ZUŠky je dokořán.        MIŠ 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcz.depositphotos.com%2Fvector-images%2Fr%25C5%25AF%25C5%25BEe-kopretina.html&psig=AOvVaw3mnoFw7KDfbOS0Gne3SPb8&ust=1591167931546000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj8wtfI4ukCFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcz.depositphotos.com%2Fvector-images%2Fr%25C5%25AF%25C5%25BEe-kopretina.html&psig=AOvVaw3mnoFw7KDfbOS0Gne3SPb8&ust=1591167931546000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj8wtfI4ukCFQAAAAAdAAAAABAR
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Z notesu pana ředitele 

Pozvolna se vracíme ke způsobu života, který jsme ještě před několika měsíci brali jako samozřejmost. Zušky 

se začaly otevírat mezi prvními, i když pravda, velmi opatrně. Od 11. května, kdy se po několika týdnech ticha 

naše škola otevřela radostnému tvoření, uplynula řádka dnů a každý další den dává naději, že vše bude zase dobré. 

Do výuky se vrátila většina žáků a ostatní, kteří musí ještě zůstat doma, pokračují s distančním vzděláváním. 

V učebně hudební nauky a výtvarného oboru jsou lavice s židlemi rozsazené tak, aby k sobě žáci nebyli blíže než 

dva metry, v dramaťáku najeli na speciální rozvrh, tak, aby výuka s všemožnými omezeními bližšího kontaktu 

měla ještě smysl, v učebnách hudebního oboru učitelé vytvořili veselé hranice, které je tedy trochu smutně oddělují 

od žáků alespoň na dva metry, a smyčcový soubor, největší z těch, které zatím může fungovat, zabere celý prostor 

sálu. S výukou to zatím docela jde, ale bez možnosti pořádat představení, výstavy a koncerty, je zatím naše snažení 

ochuzeno o to jedinečné – o sdílení radosti z umění s diváky, posluchači. Doufejme, že se zase budeme co nejdříve 

vídat při nejrůznějších akcích. A věřte - nevěřte - od počátku uzavření naší školy, jsem si jich musel ve svém 

notesu škrtnout asi padesát. Zatím jedinou z nich, která proběhne, a bez které bychom mohli jen těžko existovat, 

je zápis a přijímací zkoušky ke studiu na naší škole. 

Opatření se ale uvolňují rychleji, než jsme na začátku 

předpokládali, a proto je možné, že ještě na nějaké 

společné setkání do konce školního roku dojde. 

Sledujte proto nástěnku a webové stránky školy. 

Prázdniny jsou téměř za dveřmi a pro všechny budou 

zaslouženým odpočinutím po celém školním roce, 

který se tak radostně a naplno rozjel a který se 

v závěru tak podivně zašmodrchal. Každý z Vás 

nechal v uplynulých měsících mnoho poctivé práce 

a za tu Vám všem, žákům, učitelům, rodičům a dalším 

příznivcům naší školy, ze srdce děkuji. A na závěr 

s předstihem, ale o to hlasitěji, přeji všem parádní 

prázdniny plné sluníčka, zdraví a radosti. 

                                                       Váš Vlastimil Kovář 

 

Bylo-Nebylo-Bude 

„Když se člověku zdá, že všechno jde špatně, pokouší se do jeho života proniknout něco zázračného.“ 

Dalajláma  

(duchovní vůdce Tibetu, držitel Nobelovy ceny za mír) 

Co bude? 
Tak jsem po téměř třech měsících měla opět tu čest navštívit naši krásnou ZUŠku. Vracíme se k normálu. Ale mám 

pocit, že ten „normál“ nebude tak úplně stejný, jako byl dřív. Když pominu případné pokažené dovolené nebo 

nějaké ekonomické následky, možná se teď budeme na věci koukat úplně jinak. Třeba si budeme víc vážit toho co 

máme a nebudeme se jen hnát za něčím „víc“. V tomto krizovém období lidé také začali myslet více jeden 

na druhého a já věřím, že by mezi námi tahle dobrosrdečnost mohla vydržet i nadále. Také věřím, že si budeme 

více vážit lidí kolem sebe, a že budeme na tom světě celkově šťastnější… A možná to jsou jen moje naivní 

představy a všechno bude úplně jinak. Nicméně jednu důležitou věc mě tohle období a jednání našich politiků 

určitě naučilo. Žít více teď a tady, v přítomném okamžiku, a nestresovat se zbytečně tím, co bude. Co se má stát, 

stane se. Tak se taky nestresujte a buďte šťastní!                                                                                                       Pá 

 

Konečně můžeme venku sundat roušky! 
Vypadá to, že se situace uklidňuje. Co se muselo, se už nemusí a co se naopak nemohlo, se zase může. I když 

některá opatření stále platí a do školy chodí jen někteří „šťastlivci“, vracíme se do normálu. Ale i přesto bude mít 

tato situace nejspíš velký dopad, hlavně tedy na ekonomickou situaci.  A taky na cestovní ruch. My jsme například 

museli zrušit dovolenou v Egyptě a místo toho jsme si naplánovali dvě u nás v Čechách. A myslím, že nejsme 

zdaleka jediní, co to vyřešili takhle. Kromě dovolené jsem se taky chystala na koncert mé oblíbené kapely, který se 

pravděpodobně zruší. Zkrátka všichni jsme se museli něčeho vzdát, ale místo toho přišlo něco jiného a v některých 

případech třeba i lepšího. A taky bych chtěla zmínit, že naší planetě Covid-19 spíš prospěl, než uškodil, už jen 

kvůli čistšímu ovzduší. Otázkou ale je, jak dlouho to vydrží...                                                                                 Mš 

 

Tak jak to bude dál?  
Konečně se blíží celoročně očekáváný čas všech studentů i učitelů. Prázdniny! Ale letos budou jiné. I když, 

k mému překvapení, je docela dost věcí už povoleno. Což je super! Já nevím jak vy, ale já se na prázdniny 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcz.depositphotos.com%2Fvector-images%2Fr%25C5%25AF%25C5%25BEe-kopretina.html&psig=AOvVaw3mnoFw7KDfbOS0Gne3SPb8&ust=1591167931546000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj8wtfI4ukCFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcz.depositphotos.com%2Fvector-images%2Fr%25C5%25AF%25C5%25BEe-kopretina.html&psig=AOvVaw3mnoFw7KDfbOS0Gne3SPb8&ust=1591167931546000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj8wtfI4ukCFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcz.depositphotos.com%2Fvector-images%2Fr%25C5%25AF%25C5%25BEe-kopretina.html&psig=AOvVaw3mnoFw7KDfbOS0Gne3SPb8&ust=1591167931546000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj8wtfI4ukCFQAAAAAdAAAAABAR
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více než těším. Těším se na cestování. Tentokrát na cestování po naší republice. Těším se na propovídané večery 

s kamarády a rodinou. Těším se na tu volnost. Na pocit, že nemusím neustále myslet na termín odevzdání nějakého 

úkolu. Těším se, až se zase sejdu se svými kamarády a rodinou, které jsem celou tuhle zvláštní dobu neviděla. 

A i když na tohle, co se teď ve světě dělo a ještě děje, všichni nadáváme, já si myslím, že každému něco tohle 

období přineslo. Mně osobně, že si více vážím věcí, které byly pro mě dříve tak samozřejmé. A jenom se podívejte 

na tu přírodu, jak se krásně opět probudila. Hodně lidí si bude dávat větší pozor na to, když jenom někdo zakašle 

a zasmrká. Ale zase z toho nedělejme drama! Doufám, že se tahle situace blíží ke konci. Takže nezbývá nic jiného 

než říct, abyste si užili léto nejlépe jak umíte, a s lidmi, které máte rádi!                                                        M–O–A 

 

Ping-pong 
Kdyby nebyla karanténa kvůli koronaviru, asi bych se nikdy nenaučila hrát 

ping-pong. Viděla jsem v televizi, jak se lidé snaží zabavit tím, že doma hrají 

stolní tenis s knížkou a měkkým míčkem. Vypadalo to srandovně, a tak jsem si 

řekla, že to taky zkusím. Měla jsem zrovna po ruce kuchyňské prkénko, které 

svým tvarem připomínalo pingpongovou pálku a měkký míček. Tak jsem se 

pustila do hraní. Moc mě to bavilo, hlavně jak míček srandovně odskakoval 

mezi spárami dlaždic. Hrála jsem pořád, až mi to museli rodiče zakázat, protože 

už nemohli poslouchat zvuk bouchání míčku o stěnu. Nakonec jsem přestala 

sama od sebe, jelikož to prkénko bylo šíleně těžké. Bylo tak těžké, až se mi 

na ruce udělal puchýř. Určitě to také někdy doma zkuste! 

P.S.: Už je mám doma. Jsou červeno-černé. Co? No přece opravdové 

pingpongové pálky!                                                                                         VeŠ  

 
Karanténa přinesla dobré i špatné věci, my s taťkou jsme chodili na večerní procházky a krmili nutrie, kachny 

a kačery a pana a paní labutě, kteří nás málem sežrali, když nám došlo jídlo.                                                      Viky 

 
Nevím, jak vám, ale mně tyto dva „klidné“ měsíce uběhly jako voda. Ani jsem se nenadála a mám jít zpátky 

do školy. Moje plány na karanténu byly velké. Vytyčila jsem si mnoho cílů a kdybych je tady teď před vámi měla 

zhodnotit, propadla bych se hanbou. Zjistila jsem to, co jsem podvědomě cítila už nějaký ten pátek. Jsem královna 

prokrastinace a nejlépe ze všeho umím odkládat domácí úkoly až na noční hodiny a odevzdávám je minimálně dvě 

hodiny po termínu. Ale na druhou stranu? Odpočinek a zpomalení mi udělalo dobře. Cítím se plná energie 

pokračovat tam, kde jsem v tom březnu zůstala. Návrat do procesu ale bude pro všechny jistě oříšek. Proto vám 

všem přeji, abyste do znovuobnoveného života vkročili tou správnou nohou, zvládli, zajisté náročný, červen a užili 

si České léto. Těším se v září!                                                                                                                               k-Ája 

 
Z výtvarky: 
Setkávání s mnohými osobně 

a přímo ve výtvarce - to už je 

jiná. Už dva týdny si všichni 

libujeme. Znovu se otevřely 

dveře naší třídy a tam nás čekaly 

nové pestrobarevné polohova-

telné židle u lavic nachystaných 

k velkému tvoření. Díky 

doporučeným mezerám má teď 

každý více soukromí a klidu. 

První velké povídání, jaké to 

bylo, když jsme zůstali doma, 

když jsme se nemohli setkávat 

s kamarády, a jít ani na návštěvu 

k babičce a dědovi. Ale jinak. 

V barvách a tvarech, pocitech, 

v našem rozpoložení. Zpětně lze 

všechno daleko lépe utřídit, 

urovnat, vysvětlit… Tvoření 

s rouškou i bez: sochařina z toaletního mýdla se škrabkou na brambory - mimochodem krásná voňavá práce, místo 

štětce držet v ruce cedník a místo barvy sypat mouku na tmavý podklad. Anebo vytvořit obrázek ze všech 

možných sladkostí, které doma najdu, či kresba z válečků modelíny, anebo batika za studena. To, a spousta 

netradičních nápadů čeká na realizaci. Takže: „Tvorbě a originalitě zdar!“                                                            RU 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcz.depositphotos.com%2Fvector-images%2Fr%25C5%25AF%25C5%25BEe-kopretina.html&psig=AOvVaw3mnoFw7KDfbOS0Gne3SPb8&ust=1591167931546000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj8wtfI4ukCFQAAAAAdAAAAABAR
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Cedníkem a moukou                               Vincent Balcar                                      Natálie Maranová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pět zajímavých inspirativních a mnohdy vtipných zdrojů nakonec: 

https://society6.com/adamhillman (nejen o jídle a nejen z jídla)  
https://www.pivenworld.com/ (portréty známých osobností z náhodných věcí)  

https://cz.pinterest.com/araieksa78/ursus-wehrli/ (třiďte, rovnejte a uklízejte)  

http://www.vivianmaier.com/  (fotografie Ameriky především 50., 60. let, nádhera)  

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFVVmSBTEIutGUe~%3BT~_F5sKedK~%3BFggqn
TZPc82MDgkN~%3BTMUbE7KUan8FTwaBY0tiF2Kj3~_FR5EtuOjxUzNb0IdIIrKBOErKa1r~_IVDwQ4Sj
h23T6rkIkdrCZMqRqqXkuRQ5vZQD6z60fvJRZCnHYN2FlBQg1LZQQFgR0XMRedh0BggXUqCSsyotA
YTtklthrHt79EA2zsqO3Wn91E7b9lRkVRoLkuSCOv0i9JDShqa9lPGDwuejIJti7GGvB603LsfAWNRVqfy

https://society6.com/adamhillman
https://www.pivenworld.com/
https://cz.pinterest.com/araieksa78/ursus-wehrli/
http://www.vivianmaier.com/
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFVVmSBTEIutGUe~%3BT~_F5sKedK~%3BFggqnTZPc82MDgkN~%3BTMUbE7KUan8FTwaBY0tiF2Kj3~_FR5EtuOjxUzNb0IdIIrKBOErKa1r~_IVDwQ4Sjh23T6rkIkdrCZMqRqqXkuRQ5vZQD6z60fvJRZCnHYN2FlBQg1LZQQFgR0XMRedh0BggXUqCSsyotAYTtklthrHt79EA2zsqO3Wn91E7b9lRkVRoLkuSCOv0i9JDShqa9lPGDwuejIJti7GGvB603LsfAWNRVqfyMHQUim8awMd04mJbcWdJXduSpGFUisQ8GZgLDhW4Pab2IYixHnjFbYzLXR433FgTDeXGn~_na6C7IUFLR3lnn5COZjDrb~_JXmk0aPPqhR2asPhooAIWkf4aw6dFmTL1ocoKHX2lFOBHk4K7lKzdzF9Z~_g9g~_mb1nZa87xnKDY1fdaT1jUOCrEb0ze~_CRGKMxhnUXNQNqfXFQq2BXMUgj5MsCDNXIonrE8sQgsF9UX0oBDC6z9jHN~%3BsACFUSWQsYlUsXuGTbew0VWmsnzH6KMiefdjM8Ep57CtlGZH3erobsxO3h~%3BRXwHDna~%3BriEFyhNaY94bT~_KIcUvMnCN9lcEX7vRbi8wrfCxCmD4b~_RuT2CcQjI1j455sfuLDNCCj6gI18PNPVioZBCvrj2~%3Bg3Of4PZ4MmRw6aB11L0k33Wba3HDW7NMDD373RVlOO3A8Ek~_zwKU~_iOr6GmiHgqQhV9PXiGTCA0iEDg3HJI6Uf5EO~%3Bpo0p4ArHvmEUi~%3BMatRxYQQkorEtR8TxvTJoMbBUpTJR2xDB4qDk6Z6aTgQTE~_KKlYUCd99EPIh8Bw~%3BQ03r1BBWXwvWvoPCIGmtw~-~-.bps.a.2352312438404452&type=1&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFVVmSBTEIutGUe~%3BT~_F5sKedK~%3BFggqnTZPc82MDgkN~%3BTMUbE7KUan8FTwaBY0tiF2Kj3~_FR5EtuOjxUzNb0IdIIrKBOErKa1r~_IVDwQ4Sjh23T6rkIkdrCZMqRqqXkuRQ5vZQD6z60fvJRZCnHYN2FlBQg1LZQQFgR0XMRedh0BggXUqCSsyotAYTtklthrHt79EA2zsqO3Wn91E7b9lRkVRoLkuSCOv0i9JDShqa9lPGDwuejIJti7GGvB603LsfAWNRVqfyMHQUim8awMd04mJbcWdJXduSpGFUisQ8GZgLDhW4Pab2IYixHnjFbYzLXR433FgTDeXGn~_na6C7IUFLR3lnn5COZjDrb~_JXmk0aPPqhR2asPhooAIWkf4aw6dFmTL1ocoKHX2lFOBHk4K7lKzdzF9Z~_g9g~_mb1nZa87xnKDY1fdaT1jUOCrEb0ze~_CRGKMxhnUXNQNqfXFQq2BXMUgj5MsCDNXIonrE8sQgsF9UX0oBDC6z9jHN~%3BsACFUSWQsYlUsXuGTbew0VWmsnzH6KMiefdjM8Ep57CtlGZH3erobsxO3h~%3BRXwHDna~%3BriEFyhNaY94bT~_KIcUvMnCN9lcEX7vRbi8wrfCxCmD4b~_RuT2CcQjI1j455sfuLDNCCj6gI18PNPVioZBCvrj2~%3Bg3Of4PZ4MmRw6aB11L0k33Wba3HDW7NMDD373RVlOO3A8Ek~_zwKU~_iOr6GmiHgqQhV9PXiGTCA0iEDg3HJI6Uf5EO~%3Bpo0p4ArHvmEUi~%3BMatRxYQQkorEtR8TxvTJoMbBUpTJR2xDB4qDk6Z6aTgQTE~_KKlYUCd99EPIh8Bw~%3BQ03r1BBWXwvWvoPCIGmtw~-~-.bps.a.2352312438404452&type=1&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFVVmSBTEIutGUe~%3BT~_F5sKedK~%3BFggqnTZPc82MDgkN~%3BTMUbE7KUan8FTwaBY0tiF2Kj3~_FR5EtuOjxUzNb0IdIIrKBOErKa1r~_IVDwQ4Sjh23T6rkIkdrCZMqRqqXkuRQ5vZQD6z60fvJRZCnHYN2FlBQg1LZQQFgR0XMRedh0BggXUqCSsyotAYTtklthrHt79EA2zsqO3Wn91E7b9lRkVRoLkuSCOv0i9JDShqa9lPGDwuejIJti7GGvB603LsfAWNRVqfyMHQUim8awMd04mJbcWdJXduSpGFUisQ8GZgLDhW4Pab2IYixHnjFbYzLXR433FgTDeXGn~_na6C7IUFLR3lnn5COZjDrb~_JXmk0aPPqhR2asPhooAIWkf4aw6dFmTL1ocoKHX2lFOBHk4K7lKzdzF9Z~_g9g~_mb1nZa87xnKDY1fdaT1jUOCrEb0ze~_CRGKMxhnUXNQNqfXFQq2BXMUgj5MsCDNXIonrE8sQgsF9UX0oBDC6z9jHN~%3BsACFUSWQsYlUsXuGTbew0VWmsnzH6KMiefdjM8Ep57CtlGZH3erobsxO3h~%3BRXwHDna~%3BriEFyhNaY94bT~_KIcUvMnCN9lcEX7vRbi8wrfCxCmD4b~_RuT2CcQjI1j455sfuLDNCCj6gI18PNPVioZBCvrj2~%3Bg3Of4PZ4MmRw6aB11L0k33Wba3HDW7NMDD373RVlOO3A8Ek~_zwKU~_iOr6GmiHgqQhV9PXiGTCA0iEDg3HJI6Uf5EO~%3Bpo0p4ArHvmEUi~%3BMatRxYQQkorEtR8TxvTJoMbBUpTJR2xDB4qDk6Z6aTgQTE~_KKlYUCd99EPIh8Bw~%3BQ03r1BBWXwvWvoPCIGmtw~-~-.bps.a.2352312438404452&type=1&__tn__=HH-R
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MHQUim8awMd04mJbcWdJXduSpGFUisQ8GZgLDhW4Pab2IYixHnjFbYzLXR433FgTDeXGn~_na6C7I
UFLR3lnn5COZjDrb~_JXmk0aPPqhR2asPhooAIWkf4aw6dFmTL1ocoKHX2lFOBHk4K7lKzdzF9Z~_g9g
~_mb1nZa87xnKDY1fdaT1jUOCrEb0ze~_CRGKMxhnUXNQNqfXFQq2BXMUgj5MsCDNXIonrE8sQgsF
9UX0oBDC6z9jHN~%3BsACFUSWQsYlUsXuGTbew0VWmsnzH6KMiefdjM8Ep57CtlGZH3erobsxO3h~
%3BRXwHDna~%3BriEFyhNaY94bT~_KIcUvMnCN9lcEX7vRbi8wrfCxCmD4b~_RuT2CcQjI1j455sfuLD
NCCj6gI18PNPVioZBCvrj2~%3Bg3Of4PZ4MmRw6aB11L0k33Wba3HDW7NMDD373RVlOO3A8Ek~_z
wKU~_iOr6GmiHgqQhV9PXiGTCA0iEDg3HJI6Uf5EO~%3Bpo0p4ArHvmEUi~%3BMatRxYQQkorEtR8
TxvTJoMbBUpTJR2xDB4qDk6Z6aTgQTE~_KKlYUCd99EPIh8Bw~%3BQ03r1BBWXwvWvoPCIGmtw~-

~-.bps.a.2352312438404452&type=1&__tn__=HH-R    
(originály a kopie- staří mistři versus jejich novodobí napodobitelé)                                                                       RU 

 

Dramaťák kombinovaně 
Dramaťák pojal novou formu výuky po svém 

a vyučuje se během týdne skoro pořád. I když se 

skupiny musely rozdělit na dvojice a trojice, 

protože se na dvoumetrovou vzdálenost 

do učebny celý soubor nevejde, vytváříme, 

přemýšlíme, zkoušíme a píšeme jako o život. 

Navázali jsme na distanční výuku a co jsme si 

po mailech připravili, prakticky ověřujeme 

a zkoušíme. Vznikají tak individuální výstupy 

s loutkou vlastnoručně vyrobenou, a hlavně 

objektové divadlo ve dvojicích. Podstatou je 

výběr pohádkového příběhu, rozbor postav 

a vyhledání předmětu, který by postavu nejlépe 

vystihnul, ztvárnil, chcete-li, zahrál. A daří se hodně vesele. Těšíme se, až vás pozveme na přehlídku těchto 

výstupů. Měla by být na podzim, uvidíme. Můžete se těšit na Zlatou rybku, Perníkovou chaloupku, O třech 

prasátkách, na Mášu a medvědy, Malou čarodějnici, na Budulínka, Smolíčka, Zlatovlásku a Sněhurku 

a na Princeznu solimánskou, na adaptaci novely Muž, který sázel stromy a dramatizaci knihy Je smrt jako duha?. 

A před těmi nejstaršími je dokonce docela výjimečná krajská divadelní přehlídka v divadle Drak v Hradci Králové, 

kde budou premiérovat autorskou inscenaci „Viktorka“ a prezentovat další dvě. Držme jim palce, ať to v rouškách 

dají tak jak chtějí!                                                                                                                                                       Jé 
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https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFVVmSBTEIutGUe~%3BT~_F5sKedK~%3BFggqnTZPc82MDgkN~%3BTMUbE7KUan8FTwaBY0tiF2Kj3~_FR5EtuOjxUzNb0IdIIrKBOErKa1r~_IVDwQ4Sjh23T6rkIkdrCZMqRqqXkuRQ5vZQD6z60fvJRZCnHYN2FlBQg1LZQQFgR0XMRedh0BggXUqCSsyotAYTtklthrHt79EA2zsqO3Wn91E7b9lRkVRoLkuSCOv0i9JDShqa9lPGDwuejIJti7GGvB603LsfAWNRVqfyMHQUim8awMd04mJbcWdJXduSpGFUisQ8GZgLDhW4Pab2IYixHnjFbYzLXR433FgTDeXGn~_na6C7IUFLR3lnn5COZjDrb~_JXmk0aPPqhR2asPhooAIWkf4aw6dFmTL1ocoKHX2lFOBHk4K7lKzdzF9Z~_g9g~_mb1nZa87xnKDY1fdaT1jUOCrEb0ze~_CRGKMxhnUXNQNqfXFQq2BXMUgj5MsCDNXIonrE8sQgsF9UX0oBDC6z9jHN~%3BsACFUSWQsYlUsXuGTbew0VWmsnzH6KMiefdjM8Ep57CtlGZH3erobsxO3h~%3BRXwHDna~%3BriEFyhNaY94bT~_KIcUvMnCN9lcEX7vRbi8wrfCxCmD4b~_RuT2CcQjI1j455sfuLDNCCj6gI18PNPVioZBCvrj2~%3Bg3Of4PZ4MmRw6aB11L0k33Wba3HDW7NMDD373RVlOO3A8Ek~_zwKU~_iOr6GmiHgqQhV9PXiGTCA0iEDg3HJI6Uf5EO~%3Bpo0p4ArHvmEUi~%3BMatRxYQQkorEtR8TxvTJoMbBUpTJR2xDB4qDk6Z6aTgQTE~_KKlYUCd99EPIh8Bw~%3BQ03r1BBWXwvWvoPCIGmtw~-~-.bps.a.2352312438404452&type=1&__tn__=HH-R
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„Slůně stůně, nachladlo u plotu, změřte mu teplotu, 

  slůně stůně, a má po náladě. 

Slůně stůně, není mu príma, když trápí je rýma. 

To slůně stůně, zatopte v zahradě!“ 

 

 

 

„Dejte mi pastelku, nakreslím pejska, 

  když bude hodný, budu ho mít rád. 

  A když se bude pejskovi stejskat, 

  nakreslím dva pejsky, aby si mohli hrát.“ 

 

 

Jak pejsek a kočička vařili dort k svátku a narozeninám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplňte text do bublin: 
 

 

Setkání vlka a mamky kozy po dvou měsících karantény v pohádce O neposlušných kůzlátkách. 

Na autora nejvtipnějšího nápadu čeká v ředitelně sladká odměna! Nenechte si ji ujít! Nápady napište, podepište 

a dopravte do poštovní schránky u zadního vchodu ZUŠky nebo vedle učebny LDO v přízemí  

nebo na info@zus-jaromer.cz. Těšíme se! 

 

 

 

mailto:info@zus-jaromer.cz
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcz.depositphotos.com%2Fvector-images%2Fr%25C5%25AF%25C5%25BEe-kopretina.html&psig=AOvVaw3mnoFw7KDfbOS0Gne3SPb8&ust=1591167931546000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj8wtfI4ukCFQAAAAAdAAAAABAR
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Přišli…a viděli jsme je…letošní absolventi: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcz.depositphotos.com%2Fvector-images%2Fr%25C5%25AF%25C5%25BEe-kopretina.html&psig=AOvVaw3mnoFw7KDfbOS0Gne3SPb8&ust=1591167931546000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj8wtfI4ukCFQAAAAAdAAAAABAR
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O všech termínech a formě absolventských vystoupení, koncertů, výstav a představení budete informováni 

na plakátech a webových stránkách školy. Sledujte je a doufejte s námi. Už teď víme, že absolventské výstupy 

žáků a studentů literárně dramatického oboru proběhnou během podzimu buď v rámci Předváděčky dramaťáku 

„z doby nedivadelní“ anebo samostatných představení v různých prostorech. Dáme vám včas vědět a těšíme se 

na viděnou! 

 

…zvítězila! 

Úspěch ve výtvarné soutěži Pohádky Boženy 

Němcové.  
Ilustrace známých a neznámých pohádek, takové bylo zadání 

výtvarné soutěže SVČ Bájo v České Skalici. Žáci si mohli 

vybrat jakoukoliv techniku a pohádkový příběh z pera naší 

velké spisovatelky, jejíž dvousté výročí narození si letos 

připomínáme.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z množství 921 prací z Královéhradeckého a Pardubického kraje 

a slovenského Liptovského Hrádku se umístila mezi sedmi vítězi 

i naše žákyně Štěpánka Pechová se svou malbou k pohádce 

O kohoutkovi a slepičce. Gratulujeme jí k pěknému umístění 

a obrázek přikládáme. A kdo chce výstavu všech pohádkových 

prací vidět, má možnost navštívit od května do konce září 

Muzeum Boženy Němcové v České Skalici.                              RU 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcz.depositphotos.com%2Fvector-images%2Fr%25C5%25AF%25C5%25BEe-kopretina.html&psig=AOvVaw3mnoFw7KDfbOS0Gne3SPb8&ust=1591167931546000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj8wtfI4ukCFQAAAAAdAAAAABAR
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Divadelní park v Kuksu 

Oznamujeme dokončení projektu Divadelní park v Kuksu, otevření Galerie loutek Jiřího Nachlingera a oficiální 

zahájení první sezóny. 

„Je-li loutka oživlým dřevem a barokní socha zkamenělým hereckým gestem, proč by nemohla ožít Braunova 

socha jako marioneta? A kde jinde než v Kuksu?“                                                                (prof. Stanislav Bohadlo) 

Nebuďte jen pasivním divákem. Zažijte na Kuksu literární a taneční dílny 
Poslední měsíce nebyly pro nikoho z nás lehké. Možná jste si i vy díky karanténě uvědomili, že jsou oblasti, 

v nichž byste se rádi rozvíjeli, a činnosti, které jste nikdy neměli možnost vyzkoušet. Políbila vás 

v osamělých dnech náhle literární múza? Nebo jste zjistili, jak důležitý je vlastně zdravý pohyb, ale běhání 

vás svou jednotvárností unavuje? 

Festival THEATRUM KUKS nabízí kromě kulturních zážitků také jedinečné workshopy. Letos si je pro vás 

připravili spisovatel a lektor tvůrčího psaní René Nekuda a tanečnice a choreografka Andrea Miltnerová.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcz.depositphotos.com%2Fvector-images%2Fr%25C5%25AF%25C5%25BEe-kopretina.html&psig=AOvVaw3mnoFw7KDfbOS0Gne3SPb8&ust=1591167931546000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj8wtfI4ukCFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcz.depositphotos.com%2Fvector-images%2Fr%25C5%25AF%25C5%25BEe-kopretina.html&psig=AOvVaw3mnoFw7KDfbOS0Gne3SPb8&ust=1591167931546000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj8wtfI4ukCFQAAAAAdAAAAABAR
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Je jen na vás, zda se necháte okouzlit sochami Matyáše Brauna a rozpohybujete své tělo fúzí barokního 

a moderního tance, anebo zda dáte přednost poklidnému hledání inspirace v  přilehlých zahradách, které vám 

možná přivedou do cesty nečekaný příběh. Více informací najdete v  sekci workshopy. 

Zažijte baroko jinak a na vlastní kůži! https://theatrum-kuks.cz/ 

 

 

 

Řešení hádanky z minulého čísla: Kolik VIOL je na fotografii? 
Viola Kovářová hraje na violu, za zády jí visí 4 violy da gamba a jedna je schovaná ve futrálu. Ostatní nástroje 

a pouzdra jsou: housle 6x a 1x violoncello.                                                                                            Jana Kovářová 

Na domů 

Právě rozkvetl Bez černý! Vyrobte si šťávu z jeho květů, je výborná! 
40 velkých květů černého bezu, 4 l převařené vychladlé vody, 10 dkg kyseliny citronové, 1 citron (bio), 4 kg cukru 

 

Převařte vodu a vychlaďte ji, vložte do ní 

květy bezu (netrhejte je po dešti), přidejte 

omytý na kolečka nakrájený citron 

bez pecek a kyselinu citronovou. Nechte 

24 hodin louhovat. Přeceďte přes plátno, 

přidejte cukr a míchejte do rozpuštění. 

Slijte do čistých, suchých lahví a uložte 

v lednici. Pro delší uchování převařte. 

 

Bez černý (Sambucus nigra) je listnatý keř, 

který má široké využití v léčitelství, 

farmacii i potravinářství. 

Všechny části rostliny mají léčivé účinky. 

Sbírá se květ, list, bobule a kůra, a to 

https://theatrum-kuks.cz/36-rocnik-2020-workshopy
https://theatrum-kuks.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ke%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fytoterapie
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcz.depositphotos.com%2Fvector-images%2Fr%25C5%25AF%25C5%25BEe-kopretina.html&psig=AOvVaw3mnoFw7KDfbOS0Gne3SPb8&ust=1591167931546000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj8wtfI4ukCFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcz.depositphotos.com%2Fvector-images%2Fr%25C5%25AF%25C5%25BEe-kopretina.html&psig=AOvVaw3mnoFw7KDfbOS0Gne3SPb8&ust=1591167931546000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj8wtfI4ukCFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcz.depositphotos.com%2Fvector-images%2Fr%25C5%25AF%25C5%25BEe-kopretina.html&psig=AOvVaw3mnoFw7KDfbOS0Gne3SPb8&ust=1591167931546000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj8wtfI4ukCFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcz.depositphotos.com%2Fvector-images%2Fr%25C5%25AF%25C5%25BEe-kopretina.html&psig=AOvVaw3mnoFw7KDfbOS0Gne3SPb8&ust=1591167931546000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj8wtfI4ukCFQAAAAAdAAAAABAR
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v červnu a červenci, bobule v říjnu a listopadu. V minulosti se bezem léčilo snad téměř vše. Výhonky bezu se 

používaly na zmírnění bolesti zubů, mladé lístky smíchané s ječnou moukou léčily popáleniny a přikládaly se též 

na rány způsobené pokousáním vzteklého psa. Práškem z rozemletých suchých listů se zastavovalo krvácení 

z nosu. Bez dříve lidé vysazovali v blízkosti obydlí a chlévů, protože věřili, že zahání dobytčí mor. Pro své léčivé 

účinky kdysi dostávali novomanželé jednu rostlinku svatebním darem. 

Odvar ze sušených květů je močopudný, rozpouští hleny a podporuje pocení. Má diuretické účinky, snižuje 

horečku a mírní kašel. Chlazený neslazený čaj z květů je výtečným lékem i při zažívacích potížích, plynatosti, 

nevolnosti a pomalém trávení, či nedostatečné činnosti žlučníku. „Před heřmánkem smekni, před bezem klekni!“ 

Na prázdniny 

Vendula Borůvková, ilustroval Vojtěch Šeda 

1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé Československo 
 

Je pondělí 28. října 1918. Jedenáctiletý Jenda Vosika už se těší, jak si 

po škole zahraje s kamarády fotbal. Jenže jeho tatínek, učitel 

a zapálený vlastenec, s ním má na odpoledne úplně jiné plány. Právě 

dnes vzniklo Československo. A Jenda netuší, že tohle jeho zpoždění 

je jen začátek velkého dobrodružství, které se protáhne na několik let 

a skončí o tisíc kilometrů dál. Z bouřlivých Sudet až 

na Podkarpatskou Rus. Ilustrovaný román pro mladé čtenáře 

o neklidných událostech prvních dnů samostatného státu 

i o Jendových snech, v nichž hlavní roli hraje fotbalový míč. 

O střetech mnoha pohledů a mnoha pravd. A taky o pouličních 

bitkách i cestách za kusem špeku a pytlíkem krup.  

Ilustrovaný román pro mladé čtenáře o událostech prvních dnů 

samostatného státu i o Jendových snech, v nichž hlavní roli hraje 

fotbalový míč. 

Kniha získala ocenění Magnesia Litera 2019 za knihu pro děti a byla 

nominována na Zlatou stuhu. 

„Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.“ (T. G. Masaryk) 

 

Táta pověsil chlapa na skobu a potom dlouze zkoumal, jestli není nakřivo. Balancoval na školní židličce, snažil se 

rovnou nezřítit mezi úhledně srovnané písemky, rýsovadla a desky s výkresy. 

„Bývali Čechové statní jonáci, bývali rekové, muži co květ,“ zabroukal si. Potom si teprve vzpomněl, že jsem 

ve třídě s ním. „Mám to rovně?“ zeptal se. Horlivě jsem přikývl.  

Obraz s budoucím československým prezidentem Masarykem, jak mu táta říkal, visel naprosto předpisově. Aby 

ne, když za ty roky, co ze stejného místa shlížel císař František Josef, se podél rámu vyrýsovala tmavá mřížka 

z prachu a sazí. 

„Nemohli bysme už jít, tati? Chtěl jsem si ještě zahrát s klukama kopanou…“ 

Přísně se na mne podíval. „Kopaná! Jednou se o těchto dnech bude učit ve škole jako o nejdůležitějších dnech naší 

historie!“ Sestoupil ze židličky, oprášil ji a vrátil zpátky na místo. Pak zaklapl desky, v nichž přinesl Masarykův 

portrét. Vystřihl si ho ze starých novin a celou válku schovával za knížkami v knihovničce. Na katedře ležela 

podobizna Karla I., posledního císaře habsburské monarchie, do které po tři sta let patřily i české země, 

samozřejmě nedobrovolně, jak tatínek neopomněl zdůraznit pokaždé, když si doma připravoval výklad do hodiny 

dějepisu. Zastavil se a chvíli přemýšlel. 

Potom obrázek vložil do desek. „Sláva vítězům, čest poraženým,“ prohlásil. Konečně odtud vypadneme, ulevilo se 

mi. Být synem učitele je to nejhorší prokletí, jaké může dítě potkat. Vyšli jsme ze třídy a zamířili po schodišti 

k hlavnímu vchodu. 

„Dnes bylo, Jeníku, vyhlášeno samostatné Československo,“ pravil táta slavnostně. Už asi podesáté od chvíle, 

co se tu zprávu dozvěděl od pošťáka. Strhlo se to během páté vyučovací hodiny. (úryvek) 

 

!!!Mějte překrásné a klidné prázdniny a na shledanou v lepších časech!!! 
 

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 

10. číslo vychází 1. června 2020 jako poděkování vám všem  

za přízeň po celý školní rok, v posledních měsících zvláště! 

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

RU (Radka Ulichová), Viky (Viktorie Ulrychová), VeŠ (Veronika Štursová), MIŠ (Michaela Peterková),  

VK (Vlastimil Kovář), šéfredaktor: Jé (Jarka Holasová)  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mor_skotu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Odvar
mailto:info@zus-jaromer.cz
http://www.zus-jaromer.cz/
http://www.zlatastuha.cz/galerie/knihy/260/1918-aneb-jak-jsem-dal-gol_oblka.jpeg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcz.depositphotos.com%2Fvector-images%2Fr%25C5%25AF%25C5%25BEe-kopretina.html&psig=AOvVaw3mnoFw7KDfbOS0Gne3SPb8&ust=1591167931546000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj8wtfI4ukCFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcz.depositphotos.com%2Fvector-images%2Fr%25C5%25AF%25C5%25BEe-kopretina.html&psig=AOvVaw3mnoFw7KDfbOS0Gne3SPb8&ust=1591167931546000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj8wtfI4ukCFQAAAAAdAAAAABAR

