
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Úvodník 

Nejmenovaná slepice a normální klavír 

Matyáš Novák je dvaadvacetiletý Hradečák, který chová slepice. Pečuje asi o stovku dospělých drůbežích 

kamarádek a jejich potomků. I když kamarádek... Matyáš je zemědělec a slípky nechová pro zábavu. Má je rád 

a přitom je má rád (coby pokrm, coby tvory) a obdivuje je i jejich zvídavost a inteligenci. Vyrobil jim 

automatické napaječky. Chová a množí unikátní druhy, které dál prodává. Líbí se mu, že hospodářství vyžaduje 

pravidelnou práci bez možnosti výmluv. Tento mladík také rád jezdí vlaky po České republice. Dal si za úkol 

projet všechny tratě. Skoro tři čtvrtiny má splněny, co bude dělat potom? To ho ani zbla netíží. Bude jezdit dál. 

Nejde totiž zdaleka jen o to, dojet odněkud někam. Na tratích se pohybují různé soupravy a s každou je to jiný 

zážitek. Skvělé jsou výluky, vítaná zpoždění. V takových případech totiž vlak potkává protijedoucí spoje 

v jiných stanicích než obvykle a přijíždí třeba i na jiné koleje do nádraží. Stále je co sledovat a čemu se 

podivovat. 

Matyáš Novák je také vynikající klavírista. Počet vyhraných soutěží a odehraných koncertů po celém světě 

zřejmě předčí i množství jeho slepic. Za všechny vystoupení v Carnegie Hall v New Yorku. Studuje v Čechách 

i venku a hudba je jeho priorita. Je důležitá, protože činí člověka lepším. 

Co z toho všechno vyplývá? Že když je možné spojit slepici, vlak a klavír, musí být možné spojit 

i nejmenovanou (protože všude jinde jmenovanou) breberku, zdravý rozum a normální život. 

Hezké, plodné a ničím nerušené ZUŠkové září!           MIŠ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

           Co bylo dřív? Vejce nebo slepice? 

Problém slepice a vejce je logický paradox a rétorický 

prostředek, který vychází z toho, že není možné 

přesvědčivě zodpovědět otázku: Co bylo dřív: slepice, 

nebo vejce? Jde tedy o paradox vztahu dvou věcí, které 

nemohou vzniknout jedna bez druhé.  

Paradox byl analyzován již v antice, původně se však 

otázka týkala ptáka obecně a nikoli slepice, jež se poprvé 

objevila u Plútarcha v 8. knize jeho práce Moralia. 

Například Aristotelés vyjádřil názor, že se obojí muselo 

objevit současně.  

Staletí se obyčejní lidé i vědci dohadovali, co bylo dříve - 

slepice, nebo vejce. Teprve až první léta 21. století přinesla 

jednoznačnou odpověď- stačilo jen dostat se dost hluboko do drůbežího rodokmenu. První bylo vejce! Díky 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Paradox
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9torika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%BAtarchos
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moralia
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aristotel%C3%A9s
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genetické analýze vědci přišli na to, že prapředkem dnešního kuru domácího je ve skutečnosti kur Sonneratův, 

žijící divoce v Indii. Daleko dávnějším prapředkem drůbeže i ostatních ptáků jsou plazi. To, že kostry současných 

ptáků a vyhynulých dinosaurů vykazují nápadné podobnosti, se ví již dávno. Pomocí genetické analýzy zbytků 

kostí z Tyrannosaura rexe se prokázalo, že jejich tkáň obsahuje bílkoviny bližší ptákům než kterémukoli jinému 

obratlovci naší doby. První tedy zákonitě muselo být vejce, zřejmě nějaké dinosauří, protože slepice se vyvinuly až 

o mnoho milionů let později. Zbývá už jen otázka: Byl první dinosaurus, nebo vejce? 

 

Václav Havel: DIALEKTICKÁ SYNTÉZA 

Po tisíciletí  

tvrdili mylně 

    jedni že    druzí že 

    VEJCE    SLEPICE 

    bylo dřív   byla dřív 

    než slepice   než vejce 

A teprve my 

kteří nazíráme 

tuto otázku 

z hlediska historického vývoje 

VEJCE          i   SLEPICE 

víme že 

    VEJCE    ale že zároveň 

    bylo dřív   SLEPICE 

    než slepice   byla dřív 

        než vejce 

A že jedině v hluboké vnitřní jednotě 

těchto dvou historických skutečností 

tkví pravda o 

     VEJCI     a  SLEPICI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

Typogramy začal psát Václav Havel (1936 – 2011) na počátku 60. let minulého století a v roce 1964 z nich 

vytvořil sbírku „Antikódy“. Typogram je označením pro grafickou-vizuální, obrazovou báseň, která chápe slovo 

jako obraz. 

 

Z notesu pana ředitele 

Na začátek školního roku se těším pokaždé, ale tento rok je pro mě ještě daleko silnějším. S obezřetností, avšak 

nad jiné roky radostně, otvírám úplně čistý notes a ještě před první uměleckou radou plánuji, co všechno v novém 

školním roce společně provedeme. A těším se moc. Jak by ne – školu máme žáky naplněnou doslova k prasknutí 

a 25 skvělých učitelů se těší do práce. To vše mi říká, že možná budu potřebovat větší notes. Kromě akcí, kterými 

naše zuška tradičně provází nejen Jaroměřsko po celý školní rok, se musí dostat ještě na akce, na které se 

v druhém pololetí minulého roku nedostalo. Těmi jsou hlavně absolventské koncerty, výstavy a představení. 

V notesu už mám označenou středu 14. října, kdy jeden z absolventských večerů proběhne. O ostatních se dočtete 

na říjnovém plakátu s přehledem akcí. Tradičně 

prvním koncertem bývá poprázdninové 

muzicírování kytaristů s názvem „Strunami od 

sebe“, které proběhne už 3. září. Ale nejen 

měsíce školního roku se začínají plnit. Teď, 

když listuji zpátky, vidím, jak zaplněný měli 

svůj notes dramaťáci společně s Jarkou 

Holasovou. O „prázdninách s dramaťákem“ se 

dočtete na dalších stránkách ZUŠkovin. A ještě 

jedny poznámky na mě svítí ze stránek 

prázdninových měsíců. Různé domluvy 

a setkání k rekonstrukci našeho koncertního 

sálu. Po letech, kdy se naše koncerty konaly 

spíše v tělocvičně se zámeckými lustry, se nám 

konečně podařilo zrekonstruovat sál na 

plnohodnotný výstavní prostor s galerijním 

závěsným systémem a osvětlením a zároveň                           koncertní sál uprostřed stavebního procesu          
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na důstojný koncertní sál. Protože rekonstrukcí prošla celá světelná technika, bude prostor sálu vstřícnější pro náš 

literárně dramatický obor a jeho představení. Pokud Vás zajímá, jak sál po rekonstrukci vypadá, určitě přijďte 

na nějakou akci, věřím, že se vám sál v novém hávu bude líbit. Všechno je připravené, chuť do práce je nebývalá 

a tak si jen musíme všichni přát pevné zdraví, co nejméně komplikací s případnou druhou vlnou zdravotních 

opatření a čeká nás – pevně v to věřím – neobyčejný školní rok 2020/2021.           
       S přáním opravdové radosti ze společné práce Váš Vlastimil Kovář 

 

Bylo-Nebylo 

Prázdniny! Jaké byly ty vaše? Zase krátké, že? Jiné než jindy? Napište nám o nich, doporučte místa, kam stojí za to 

jet. Těšíme se na vaše tipy! Pište na info@zus-jaromer.cz nebo vhazujte do poštovní schránky v přízemí zušky! 

Těšíme se! Několik doporučení vám přináší naše redakce. 

 

Krásy Čech 
Letošní léto bylo po době „koronavirové“ příjemná změna. A asi nikdy jsem se tak netěšila, až někam vyjedu. 

Paradoxně tohle léto jsem si užila snad ze všeho nejvíce. Pořád jsem byla s kamarády a rodinou a společně jsme 

objevovali krásy naší země. A kdybych měla něco vypíchnout a vám doporučit? 

Kouzelný byl Pantheon na Malé Skále. Celkově je Malá Skála kouzelné místo. A přitom to je hodinku vlakem 

z Jaroměře, nechápu, že jsem tam doposud nebyla. Brno je taky skvělé, ale z vlastní zkušenosti doporučuji tam 

vyjet jen s kamarády, jelikož večerní Brno je na to úplně ideální. Okolí Kroměříže, Praha kam se stále ráda 

vracím… Kdybych tady měla vyjmenovat všechno, bylo by to na hodně dlouho.  

Každopádně věřím, že si každý to svoje léto užil po svém a odpočinul si, nebo minimálně dělal to, co ho činí 

šťastným. Protože o tom by to přeci mělo být.                                                                                                   M-O-A 

 

Výlet na lodičkách  
Náramně jsem si užila výlet na lodičkách ze Dvora Králové nad Labem do Kuksu. Byla to sranda a hlavně jsem 

tam byla s rodinou a s tetou, strejdou, sestřenicí, bratrancem a s jejich kamarádem. Nejeli jsme na kánoích ani 

na raftech, jak se to normálně jezdí, ale na člunech. Pádla a vesty jsme si obstarali sami. Jeli jsme na dvou člunech, 

strejdovi a tetě to šlo lépe než nám. No ten první moment jsme všichni křičeli a hlavně jsme v cestě měli strom, 

naštěstí tam bylo kudy proplout. No párkrát jsme i drhli o kameny a narazili do břehu. Mě nejvíc bavili peřejky, 

peřeje se tomu říkat nedá. No byla to sranda, určitě to zkuste taky!                                                                      Viki 

 

Kočka a dva psi (autoři: Ema Přibylová, Vincent Balcar a Natálie Maranová) 

 

Z  Výtvarky: Za dveřmi - otevíráme 
Jsme tady. Konečně a opravdu. V naší školičce, v naší výtvarné třídě. Lavice rozestavěné, to aby měl každý klid na 

práci a mohl se pořádně soustředit. A do čeho, že se letos pustíme? Kromě klasických technik kresby a malby, 

grafiky, keramiky, budeme pokračovat v již prozkoumaných "vodách" textilní tvorby (vyšívání, šití).  Paličkování 

nebo práce s ovčím rounem, malování na hedvábí, batika, graffiti, tvarování z pletiva i drátu, kašírování, 

korálkování a spousta dalšího tvoření z netradičních materiálů, jejich kombinování a větší formáty prací. To 

všechno bychom chtěli stihnout. Je toho hodně, vím, ale snad to letos vyjde, říkáme si každoročně. Vedle 

praktických prací se věnujeme výtvarné teorii, dějinám umění, historii, památkám, poznáváme galerie, navštívíme 

výstavy, někteří se připravují na talentové zkoušky uměleckých škol. Letos poprvé po dlouhé době vynecháme 

podzimní plenér (tvorbu v krajině), ale jarní dílna na Kuksu už, věřím, bude (stejně tak i příští podzimní už má 

mailto:info@zus-jaromer.cz
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svoje místo a je zapsána v kalendáři). Měsíční výtvarné soutěže, letos s novými odměnami pro mladé tvůrce, anebo 

hledání umělců, obrazů, soch nebo fotografií, zajímavých staveb nebo historických epoch podle indicíí (nápověd). 

Tvořivá práce na doma, po škole a ve chvílích odpočinku (lze zapojit kohokoliv, koho máte právě po ruce). Skřítek 

Výtvarníček z marcipánu nebo z keramiky potom na ty nejčipernější čeká na konci školního roku. Stejně tak 

Certifikát detektiva všech detektivů, Sherlocka Holmese, s jeho vlastnoručním podpisem (opravdu ho pro výherce 

seženu, i kdyby čert na koze jezdil, jak se říká).                 RU 

 

Zvětšenina  

(autoři: Gita Křivková, Kryštof Bareš a Sebastian Wache) 

Představujeme…letní dramaťáckou jízdu 

Pro dva nejstarší soubory literárně dramatického oboru to všechno začalo už na začátku června, kdy se konala 

odložená krajská přehlídka v divadle Drak v Hradci Králové a zadařilo se inscenacím souborům Convivium 

(„Erben 1862“) a 120dB („Cik!“) získat Ceny za inscenace a postoupit do národních kol přehlídek. Inscenace 

„Cik!“ se ještě hrála v červnu na Šrámkově Písku, přehlídce experimentujícího divadla. 

 

Loutkářská Chrudim 
Po roční odmlce se nám opět podařilo zahrát si na Loutkářské Chrudimi. Tentokrát jsme s sebou dovezli dvě 

inscenace. Cik! a Erben 1862. Inscenace Cik! je meotarová záležitost, postavená pouze pro omezený počet diváků, 

a proto jsme ji zde odehrály jedenáctkrát ve dvou dnech. Abych řekla pravdu, měla jsem z toho docela strach, 

protože to pro nás bylo opravdu nepředstavitelné, ale zvládly jsme to. Po jednodenní pauze nastal čas pro inscenaci 

Erben 1862. Ta se odehrála pouze čtyřikrát, ale mezi představeními jsme stihli i zkoušet a pilovat detaily, které 

nám stále a stále unikaly. To bylo náročné, ale sklidilo to své ovoce. Odborná porota nám udělila Cenu za režijně-

dramaturgickou koncepci inscenace a doporučení do hlavního programu mezidruhového festivalu Jiráskův 

Hronov! A hráli jsme tam a podařilo se! Jsem ráda, že to po tom roce takhle opět dopadlo a teď hurá do další 

práce, ať se můžeme za rok opět těšit!              k-Ája 

Letošní Loutkářská Chrudim byla výjimečná už 

tím, že byla. Po dlouhém čase bez setkávání jsme 

se konečně viděli s přáteli, kamarády, známými. 

A nejen v divadle ale i ve vzdělávacích seminářích, 

které jsou součástí programu každoročně. I letos 

naši studenti s profesionálními lektory pracovali, 

účastnili se veřejných diskuzí s porotou a to celé si 

pěkně užili. A to byl teprve začátek! Po doporučení 

naší inscenace „Erben 1862“ do hlavního programu 

Jiráskova Hronova jsme vyhlíželi začátek srpna. 

Povedlo se najít jeden hrací den, kdy mohl přijet 

celý soubor…a teď už jen čekat: bude 90. Jiráskův 

Hronov nebo nebude? Byl!            

 

„Cik!“ (inspirováno knihou Cikáda) 
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A po Hronově nás čekal ještě jeden, pro nás 

pravidelný, festival v závěru srpna, na který se 

vždycky těšíme. Theatrum Kuks! Tentokrát jsme 

připravovali dvě premiéry, jedna v rámci Kolegia 

hraběte Šporka v Galerii loutek v Comoedien 

Hausu (http://galerieloutekkuks.cz/) pod názvem 

„Přání na nitkách aneb Proč nemá Jeho Excelence 

milostivý pan hrabě František Antonín Špork svou 

sochu na Karlově mostě v Praze“. V galerii jsou 

k vidění loutky Jiřího Nachlingera, se kterými 

právě tuto komédii hrají Matěj Kubina s Anežkou 

Kubinovou, kterou nově alternuje Karolína 

Novotná, a hrát se bude ještě v září, přijďte se 

určitě podívat!                                                      Jé 

     
prezentace semináře pod vedením Radka Berana (Fontána u Centrálu) 

Kabaret SPORCK – moje premiéra na Theatru Kuks   
Předloni jsem měla to štěstí, že jsem dostala nabídku přidat se k souboru LDO Convivium, a tak jsem loňský 

školní rok naskočila jako úplný nováček. A i když v tomto školním roce budu otevírat teprve svůj druhý rok 

v tomto uskupení, už jsem měla příležitost projezdit s našimi představeními spoustu akcí, festivalů, a přehlídek, jak 

už postupových, tak i přátelsky laděných. Snad nejvíc jsem si zatím užila svoji premiéru na festivalu Theatrum 

Kuks. Strávili jsme zde příjemných pět dní na konci srpna, zhlédli jsme několik vydařených představení, ale také 

jsme museli intenzivně pracovat. Letos jsme dostali za úkol připravit literární kabaret.  V úterý 19. srpna jsme se 

sešli ve škole, pročetli si scénář, a celé představení jsme museli během festivalu vymyslet, nazkoušet, dopilovat... 

V neděli 23. srpna nás už čekala premiéra. A musím říct, že dát dohromady představení během pěti dnů bylo těžší, 

než jsem si myslela. Kabaret SPORCK. Tak se naše představení jmenovalo. Byl samozřejmě o známém hraběti, 

po kterém se jmenuje naše škola. Při tvorbě jsme se zabývali spoustou otázek. Jaký byl hrabě Špork 

ve skutečnosti? Byl opravdu tak laskavý a štědrý, jak se o něm povídá? A má jeho příběh nějaký přesah nebo 

význam v dnešní době? Byla to těžká práce, ale přinesla výsledek. I když samozřejmě všechno nevyšlo přesně tak, 

jak mělo, myslím, že představení 

sklidilo úspěch. Ve stanu, kde jsme 

hráli, bylo slyšet hodně smíchu 

i dlouhý potlesk. Celkově jsem si 

festival moc užila. Celou dobu vládla 

přátelská atmosféra, diváci fandili 

divadelníkům a i my jsme při naší 

produkci cítili pozitivní energii 

a podporu. I když nám všem pobyt na 

Kuksu dal zabrat, bylo mi vlastně líto, 

že už festival končí a že je čas jet 

domů. Moc se těším na další ročník 

a doufám, že se festival opět budu 

moci aktivně zúčastnit.            Terka 

 

 

 

Minifestival svobody v Bastionu IV. 
A aby toho prázdninového hnutí nebylo málo, soubor 

Convivium stihnul ještě v sobotu 22. srpna zahrát 

na minifestivalu v Josefově svou letošní inscenaci 

„Erben 1862“. Jeho poselství je jasné. Pro jistotu vám 

ho ještě neprozradíme, protože inscenace se bude 

do Jařince 2021 držet na repertoáru, tak ji jistě budete 

mít možnost vidět. Aktuálně se bude hrát na národním 

festivalu uměleckého přednesu a divadla poezie 

Wolkrův Prostějov 3. září a potom 25. října v Praze 

v divadle Disk (stálá scéna DAMU) v rámci festivalu 

Děti-Výchova-Divadlo, který organizuje katedra 

výchovné dramatiky DAMU.                                       Jé 

                                              Convivium: „Erben 1862“  

http://galerieloutekkuks.cz/
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Přišli jsme… a řekli si „ano“ 

 

1. srpna jsem se oženil v Červeném Kostelci. Při obřadu 

hrály Moje kočky bez kocoura ale za to s Anežkou 

skladby Květinový duet (Leo Delibes), Tico Tico (Zequinha 

de Abreu) a Charlestone rag (Eubie Blake). O varhanní 

doprovod se postaral pan ředitel Vlastimil Kovář. Hudební 

doprovod se moc líbil. Klarinetovému kvartetu a hlavně 

panu Kovářovi mnohokrát děkuji!                Stanislav Hájek 

 
 

 

 

 

Datum 11. července 2020 se pro nás navždy stalo jedinečným, protože 

jsme si slíbili lásku, úctu a věrnost, že se nikdy neopustíme a poneseme 

spolu všechno dobré i zlé.  

Tento den jsme si moc užili a budeme na něho vzpomínat celý život.   

Klára Pichová 
 
 

 

 

 

 

Do svazku manželského vstoupil i Roman Horský.  

 

Všem novomanželům ze srdce gratulujeme a přejeme jen 

šťastný společný život zalitý sluncem! 

 

viděli jsme… 

 

…Mezinárodní letní školu staré hudby ve Valticích. 

 

Žákyně naší školy byly ve třídách viola da gamba, kterou vedli Michael a Maria Brüssingovi  

a ve třídě Dětský orchestr pod vedením Lukáše Janka… 
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…premiéru Kolegia hraběte Šporka „Přání na nitkách aneb Proč nemá Jeho 

Excelence milostivý hrabě František Antonín Špork svou sochu na Karlově 

mostě v Praze“ v Galerii loutek v Kuksu… 

 

…jedenáctkrát Cikádu v představení inscenace „Cik!“ na Loutkářské 

Chrudimi. 

 

 

 

…zvítězili jsme! 

 

Soubor Convivium na Jiráskově Hronově 
Bývaly prý v Čechách někdy časy, kdy tchoř zde mohl vládnout - ale je tomu už dávno 

Král tchoř Karla Jaromíra Erbena, vydaný roku1862 (odtud vzala jaroměřská inscenace svůj poněkud kryptický 

název), je vlastně krutá anekdota o tom, jak si slepice a kohouti nejsou schopni panovat sami, zvolí si tedy za krále 

tchoře a šeredně se jim to vymstí. Je-li pointa této pohádky bez happyendu a bez poučení v tom, že jeden z kohoutů 

tchoře nakonec přelstí, je to pointa morálně značně neuspokojivá – kohout zachránil jen holý život, ale konec 

tchoří hrůzovlády je v nedohlednu. 

Bylo by hezké (i když prakticky těžko proveditelné), kdyby ctěné obecenstvo mohlo sledovat Erbenův text zároveň 

s inscenací Convivia při ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř. Mohlo by totiž názorně sledovat, jak se provádí transformace 

literatury v divadlo takřka ukázkovým způsobem. Výsledek odpovídá věrně předloze, a přitom vznikl zcela 

svéprávný divadelní tvar, žádné zbytky nestrávené literárnosti. Slepice byla tchořem pohlcena beze zbytku. 

Z Erbenovy bajky stvořili Jaroměřští (koučováni Jarkou Holasovou) vícevrstevnaté podobenství o boji o moc, 

o kolaboraci a o podbízení, o touze po dominanci, surovosti silných a strategických manévrech slabších. Našli 

suverénní metaforický adekvát zvířecích půtek ve hře hrnků, talířků, lahví vína a vajíček. Nápad ztvárnit tchoře 

flakonem voňavky je pak milionový a výhrůžnost rozprašovaní své pachové stopy po okolí děsivě konkrétní. 

Příběh inscenace samozřejmě vybízí k jisté – velmi určité – konkretizaci, čemuž napomáhá i sám fakt pozvání cizí 

mocnosti, rudá barva vína, které se rozlévá po tchořově košili a samozřejmě ostrá pointa závěrečného minidialogu 

„Na co? – Na věčné časy!“ (V tomto smyslu samozřejmě alegorie nepřilehá důsledně, neboť zvací dopis tehdy 

psala jen malá část českého dvorku). Síla inscenace – viděl jsem ji včera v podvečer podruhé a ozřejmilo se mi, jak 

precizně je vybudována – však není v přímočaře dešifrovatelném sdělení, ale ve vystižení některých hlubinných 

společenských procesů, které zde dostávají divadelně velmi názorný tvar. Koneckonců Orwell psal svou Farmu 

zvířat také jako alegorii zcela konkrétních dění v sovětské společnosti, a přesto dokázala od svého vzniku 

mnohokrát osvědčit svou obecnější platnost. Ze sehraného kolektivu jaroměřského souboru bych rád vypíchl 

sugestivní výkon Jana Kosejka, jehož nevinně chlapecké vzezření je v působivém kontrastu k poživačné, 

neukojitelné krutosti, kterou se jeho tchoř projevuje.                   Jan Šotkovský (Zpravodaj Jiráskova Hronova č. 6)  
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Do šatny 

Anička se vrací poprvé ze školy:     Jak to, že nemáš domácí úkol? 

Mami, já už se tam nevrátím!     Omlouvám se, ztratil jsem ho, když jsem  

Proč ne?        se pral s jedním klukem, protože tvrdil, 

Paní učitelka vůbec nic nezná. Pořád se nás na něco ptá!  že nejste nejlepší učitel na škole! 

 

Paní učitelko, povídala naše Janička, že ji teď učíte nějaké              Výborně, Pavle, domácí úkol máš bez chyb. 

půltóny! Jen ji hezky učte celý tóny, my na to máme!              Opravdu s ním tvému otci nikdo nepomáhal? 

 

Kdopak máte rád hudbu? Přihlásí se čtyři žáci.   V mateřské škole:  

Výborně, vynesete ten klavír z přízemí do pátého patra.  Jak dělá pejsek? Haf! 

                 Jak dělá kočička? Mňau!  

Z žákovské knížky:      Jak dělá žabička? Kvák!  

Sebral třídní knihu, nechce ji vrátit, žádá výkupné.   A jak děla myš? Klik, paní učitelko. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vám také - jako nám - líto, že nebyl, nemohl být v květnu náš nový festival Jařinec? Nezoufejte, máme pro vás 

Podzimec! Sice dosáhne do poloviny Jařince, ale to na podzim tak bývá…světla a sil ubývá, připravujeme se na 

období klidu a pokoje. Ale to nebude platit o sobotě 24. října 2020, na kterou chystáme divadelní zážitek a koncert 

a možná i pohádky pro větší děti! Zapište si do kalendářů, sledujte plakáty a webové stránky Kolegia hraběte 

Šporka, ať to všechno nepropásnete! Těšíme se na setkanou! 

 
Podzimec je jednodenní setkání, které navazuje na jednoletou tradici festivalu Jařinec. V letošním roce 

nebylo možné bezpečně uspořádat jarní setkání, proto si chceme připomenout alespoň druhou rovnodennost 

tohoto roku a léto zase zazimovat. Pokud přijdete, uvidíte mimo jiné fenomén letošních divadelních přehlídek 
amatérského divadla, inscenaci Akolektivu Helmut „Čaganem lamag nohy“ a uslyšíte skvostnou klezmerovou 

kapelu Mi Martef. Přijďte se potěšit, než se uložíte k zimnímu spánku. 
 

Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci 142, 551 01, Jaroměř, tel. 491 812 356 
e-mail: info@zus-jaromer.cz , www.zus-jaromer.cz 

1. číslo vychází 1. září 2020 s nadějí a vírou v čas budoucí 

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), Terka (Tereza Prokešová), 

 MIŠ (Michaela Peterková), VK (Vlastimil Kovář), šéfredaktor: Jé (Jarka Holasová)  
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