Úvodník
Vnímání
Jaroměř je město parků a promenád, ty parky a promenády jsou plné českých národních stromů a tyhle stromy
teď září zlatým bohatstvím věnovaným podzimem. Když trochu zafouká nebo zaprší, zlatavé lístky na zemi
vytvoří nádherný koberec, jaký ani v Hollywoodu nemají. A pak už stačí jít a zaposlouchat se do toho šustění.
Takový podzimní šustivý koncert...
Nebo krmítko pro ptáky! Češi jsou národ krmítkářů; důkazem je i obrovská nabídka různého zobání
v obchodech. Včera jsem šla v zahradním domku zrovna okolo pytle slunečnice a došlo mi, že je její čas.
Dřevěný domeček na hrušce tím pádem ožil a dá se pozorovat, jak se ta létací zvířátka krmí různě: Sýkorka si
vždycky vezme jedno semínko, poodletí, přendá si semínko ze zobanu do pařátků a vyzobává vnitřek. Vrabci
chodí většinou pod krmítkem a hledají, co kdo vyházel. Jejich zbarvení je v hruškových listech dokonale
maskuje a jsou vidět, jen pokud zrovna
poskakují. Kosáci vždycky chvíli obhlížejí
situaci. Jeden se pak uhnízdí v krmítku
a nikoho jiného tam nechce pustit. A co
hrdličky s jejich malinkou hlavičkou
a naducaným tělem? Snaží se vecpat
do nevelkého krmítka a někdy se jim to
i povede. Pak už nemá nikdo jiný nárok.
Jinak jsou ale hrdličky povahy pokorné
a skromné a většinou hledají spolu
s vrabčáky semínka spadaná na zem. Je to
krásné divadlo.
I v téhle době, kdy spousta příjemných
věcí opět nejde, máme svoje smysly, které
nám mohou přinášet velké potěšení.
Zapojujte tedy oči, uši, kochejte se lipami,
ptáčky, pohlazeními a zažívejte krásné
intenzivní vteřiny, kterým vůbec nezáleží
na ničem jiném.
A nebojte, bude to zas dobrý!
MIŠ
Tereza Navrátilová: Svícny

Z notesu pana ředitele
Mám před sebou notes, a zatímco dříve jsem si mohl jednotlivé proběhlé akce odškrtávat, teď mi podobně jako
na jaře nezbývá nic jiného, než je přeškrtávat. Je to škoda, taková škoda, těšil jsem se na každou z nich, těšil jsem
se na setkání s Vámi. Netroufám si předpovědět, kolik akcí ještě budu muset škrtnout a která z nich bude první,
na které se budeme moct potkat. Věřte, že až budeme mít možnost se zase sejít na některé z akcí, bude to velkými
červenými písmeny na našich nástěnkách a webových stránkách. Ať to bude jakákoliv, těším se na ni obrovsky
moc. Na konci září, ještě před tím, než jsme museli všechny plánované akce zrušit, si stihli na poslední chvíli
pohodové koncertní setkání uspořádat smyčcaři ze třídy paní učitelky Jany Kovářové. A od té doby je v sále ticho.
Musíme doufat, že se opět společně setkáme co možná nejdříve a zažijeme opět něco příjemného,
neopakovatelného a povznášejícího, jak už tomu bylo v naší škole nepočítaně krát.
Váš Vlastimil Kovář

Jsme v tom spolu
Mária Uhrinová (10. 10. 2020)
Milovníci růží, honáci i bandité
jsme v tom spolu
Včely zemřely
Jehňátka pláčou
Klon Dolly uhynul předčasně
Lupiči se těší
z dnešního lupu
Minulost nezměníš
Čiň dnešek dobrým,
aby nezvítězili zloději zítřka
Ema Přibylová
Stopy v blátivých kalužích (štětec)

Bylo
Smyčcobraní
Když jsem na začátku září plánovala první třídní koncert, byla jsem na vážkách. Když bude brzy, stihneme vše
nacvičit? Když později, kdy nám co zakážou? Hned v prvním týdnu nového školního roku jsem se přesvědčila,
že většina žáků přes prázdniny zcela nezapomněla, co jsme „drtili“
loni. Protože jsme se všichni těšili na vystupování, děti i rodiče,
řekla jsem si, že naše první sklizeň, tzv. „Smyčcobraní“, musí být co
nejdříve. A dobře jsem udělala.
Stačil měsíc k tomu, aby ti, co měli v minulém roce téměř hotovo,
dotáhli skladby do konce. Práce nás všechny bavila, protože hrát
naživo je po zkušenostech z minulého školního roku téměř
vzácnost. To bych snad ani nevěřila, jak se všichni pustili s chutí
do cvičení a trénování. A pak přišel onen den „D“, kdy jsme mohli
opojeni radostí z krásné muziky, co nás baví, svými výkony také
potěšit ty, co jsou nám nejmilejší. Opravdu každý vystupující měl
v publiku minimálně jednoho posluchače lačného po dlouho
odkládaném hudebním zážitku. Maminky, tatínkové, sourozenci,
babičky, dědečkové, kamarádi, přátelé. Všichni natěšeni po opojení
kulturou, něco, co nám bylo dobu odpíráno. A samozřejmě
vystupující, trochu nervózní, jak už to bývá, když člověku na něčem
skutečně záleží. Vystupující do svého výkonu dali vše a s radostí
mohu říci, že koncert patřil k těm opravdu vydařeným. Atmosféra
byla skvělá, děti hrály úžasně, pan ředitel při doprovázení nešetřil
hudební fantazií a obecenstvo všechny odměnilo velikým
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potleskem. Kéž bychom se mohli takto scházet a užívat si příjemných a povznášejících chvil co nejdříve!
Jana Kovářová
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ZUŠ Open
je akce, kterou každým rokem pořádá Nadační fond Magdaleny Kožené s cílem podpořit a zviditelnit jedinečný
systém uměleckého vzdělávání v České republice. Společné setkání Zušek Královéhradeckého a Pardubického
kraje se po zrušeném květnovém termínu uskutečnilo v neděli 27. září v Neratově. Motto celého dne bylo
všeříkající: Společně to zvládneme!

náš barokní soubor SPORCK v Neratově

Mělo být-Nebylo

PODZIMEC v prů - běhu 24. října
Naši drazí diváci a kamarádi, pamatujete si, jak jsme Vám
na jaře říkali, že se třeba uvidíme na podzim? Celosvětová
situace je nevyzpytatelná a neúprosná, týká se bezpochyby
i Vaší práce a Vašeho osobního života. Je jasné, že
Podzimec rušíme a je nám to moc líto. Jsou tu ale
důležitější věci, především naše zdraví a naše rodiny.
Buďte na sebe opatrní, potkáme se v lepších časech. Zatím
operujeme s přesunutím termínu Podzimce a třeba se
nakonec potkáme na vánoční besídce. Anebo zase na jaře,
po roční pauze na Jařinci. Zatím se uložte k zimnímu
spánku bez naší kulturní asistence, uvařte si čaj a buďte
doma s těmi, které máte rádi.
Kolegium hraběte Šporka
Dnes, v sobotu, jsme se všichni měli potkat na festivalu
Podzimec, rozvášnit se spolu při poslechu jímavé hudby
a zaplést se do diskuzí o několika skvělých představeních.
A protože nám tenhle plán přirostl k srdci, rádi bychom
dnes ve 20:00 uspořádali kompenzační videovečírek,
na který jsou zvaní všichni negativní, pozitivní, v karanténě
nebo jen prachsprostě izolovaní. Dress code je zcela na vás,
pokud jste už několik dní nevysvlékli domácí svetr, rádi
vám dáme příležitost vyfiknout se do společnosti, pokud
preferujete v pohodlí domácnosti svetr či pyžamo, těšíme
se na vás i tak! Dovedeme však otevřít pouze okénka
vašich prohlížečů, proto si, prosíme, připravte pivo či čaj
z vlastních zásob. Co se programu týče, plánujeme především tzv. volnou zábavu, ale pokud se budete chtít podělit
o nový recept na nejlepší podzimní izolační polévku, nebo přečíst krátký literární skvost, který jste v posledních
týdnech objevili, nebo nedej bože napsali, budeme nadšení!
Online večírek je otevřen všem, zájemci nechť označí tento facebookový příspěvek srdíčkem, případně nám zde
zanechají komentář. Každému bude před začátkem večírku zaslán odkaz, na kterém se setkáme.
Těšíme se na spojení! Ga
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Podzimec on-line
Ač je to nemilé, situace je, jaká je. Všichni to víme a Podzimec rozhodně nebyl jedinou zrušenou událostí. Během
našeho truchlení jsme ale rozhodli, že se společného veselení nevzdáme, a v těchto nevlídných časech se potkáme
alespoň virtuálně. Na Facebooku jsme tedy zveřejnili odkaz na internetový portál, kde jsme se měli sejít. Moc jsem
se těšila, že zase všechny uvidím. Naši on-line hospodu jsme otevřeli 24. 10. přesně ve 20:00 a nakonec se nás tam
vystřídalo hodně. Bylo to velmi příjemné, i přes nestabilitu internetů, která byla všudypřítomná. Co stojí
za zmínku, je rozhodně stěhování hospod. V jednu chvíli se totiž stalo, že se někteří z nás ocitli ve dvou hospodách
najednou. Uznejte sami, to se vám naživo nikdy nestane! Nechyběla ani kulturní vložka v podání Báry a jejích
pražských kamarádů. Po zavíračce mě polilo příjemné blaho, které mi dodalo určitou naději, že bude líp! Na závěr
pro vás mám pár reakcí od účastníků letošního on-line Podzimce.
Krásné vidět blízké lidi, avšak poněkud smutné bez osobního kontaktu. Mrzí mě zábrany mého internetu
a špatná komunikace. Ale lepší než drátem do oka, že ano... díky za moderní technologie!
Cítila jsem se lidmi obklopena a chtěla slyšet každého povídat o tom jak se má, jak to zvládá, čím si
zkrášluje čas. Z Podzimce jsem odcházela s pocitem, že bude dobře. Hold si to musím připomínat.
Samozřejmě to není zážitek v ničem srovnatelný se starým dobrým kontaktem kapénky na kapénky. Je to
sice legrace, ale je to zároveň neuvěřitelně frustrující, zkrátka nepolíbíš, neobejmeš. Ale jinak vše
probíhalo podle klasických postulátů, pokud člověk považuje na normální, že se jeho kamarád jednou
za čas zasekne s nedůstojnou grimasou, občas na pár minut zmizí ze scény a na závěr všichni odejdou
z virtuální hospody bez placení.
k-Ája

Bude-Nebude? ZUŠka má narozeniny!
Osmdesát?
To by určitě nehádal nikdo. Přesto to je pravda. Naše škola v tomto školním roce slaví tyto úžasné kulatiny. V roce
1940 byl totiž založen v Jaroměři „Újezdní hudební ústav“. Šest učitelů hudby tehdy začalo vyučovat nejen
v našem městě, ale v celém přilehlém okolí. Výuka probíhala přes druhou světovou válku až do roku 1947, kdy
byla na dva roky přerušena. Od roku 1949 pokračuje bez přerušení. Během druhé poloviny dvacátého století škola
několikrát změnila budovu a také název. V roce 1961 to byla Lidová škola umění, v roce 1990 Základní umělecká
škola. Od roku 2007 pak nese čestné jméno Františka Antonína Šporka. Novou budovu, tu, ve které se teď
nacházíte, dostala ke svým šedesátým narozeninám. V posledních letech má v každém školním roce zcela
naplněnou kapacitu 350 žáků, učitelský sbor se rozrostl několikanásobně, a to na dvacet pět pedagogů.
Za dlouhých osmdesát let prošlo uměleckým vzděláním v naší škole tisíce žáků, zájem o výuku ve třech
vyučovaných oborech – hudebním, výtvarném a literárně–dramatickém – je stále značný. Společná práce učitelů,
žáků, rodičů a všech dobrodinců školy přináší neustále jedinečné výsledky. Pohled do osmdesátileté historie nám
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pak dává mimo jiné pocit jistoty ve smysl našeho konání, dodává sil k překonání obtíží, inspiruje nás, a také nás
zavazuje k zodpovědnosti a poctivosti. Byl nám svěřen poklad, který společnými silami můžeme dále rozšiřovat.
Važme si toho a radujme se ze společné umělecké práce.
Vlastimil Kovář

Z historie školy
Pokud Vás zajímá historie naší školy, můžete si několik kapitol přečíst na www.zus-jaromer.cz v sekci historie.
Mám pro Vás ale jednu hádanku. Odpověď na ni zatím v historii nenajdete, protože se poslední kapitola zatím
připravuje. Víte, od jakého roku se naše škola jmenuje po Františku Antonínu Šporkovi? Každý kolem této
„nápovědy“ ve škole chodíte, tedy chodili. A protože teď do školy nemůžete je nápověda někde v ZUŠkovinách…
Za správnou odpověď zaslanou na email: vlastimil.kovar@zus-jaromer.cz na vás bude čekat jistá odměna.

Představujeme…slavící logo
Tuto osmdesátku jste měli vídat na plakátech letošních akcí Zušky. Naděje umírá poslední, věřme, že ji a je ještě
letos uvidíme! Autorkou je Kateřina Šichanová, absolventka bakalářského studia na Fakultě umění a designu
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, studující na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity
Palackého v Oloumouci, se kterou se naši výtvarníci dobře znají z její praxe v našem výtvarném oboru.

Přišla jsem…distanční výuka
Dvakrát do stejné řeky
Na jaře jsme společně prošli zkušeností, která byla novou pro nás všechny. Příchod viru doslova převrátil na hlavu
spousty dosavadních jistot a zvyklostí, výuku na zušce nevyjímaje. Zuška „na dálku“. Většinou jsme byli všichni,
jak se říká „hozeni do vody“ a nezbylo nám než plavat. Takhle jsme si „zaplavali“ na jaře i v naší škole, zpočátku
jsme byli rádi, že se „udržíme nad hladinou“, ale postupně jsme si začali zvykat. „Topit“ se naštěstí nezačal nikdo
a před prázdninami z nás byli „zkušení plavci“. Na konec našeho „plaveckého výcviku“ se těšil v závěru každý
z nás a netrpělivě jsme čekali na závěrečný hvizd píšťalky oznamující: „všichni na břeh“. Za tu dobu distanční
výuky jsme se všichni museli naučit s platformami a technologiemi, které jsme dříve často používali jen okrajově
a pro výuku minimálně. Učitelé, žáci a jejich rodiče – všichni v tomto ohledu udělali obrovské pokroky. Návrat
k normálnímu způsobu výuky byl toužebně očekávaný a radost z opětovných setkání žáků a učitelů byla veliká.
Přes všechny získané zkušenosti z jara se nikomu z nás do studených vod distanční výuky teď na podzim po druhé
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nechtělo. Nedá se ale nic dělat, situace nám jinou možnost nenabízí, a tak se opět snažíme z distanční výuky
„vyždímat“ maximum. Všichni už známe spousty nevýhod a omezení výuky na dálku, některé z nich můžeme
postupně odstranit, leccos se nám daří zlepšovat a jsme vlastně rádi, že díky moderním technologiím můžeme
pokračovat v dnešní nelehké době na společné práci. Nevíme, jak dlouho se ještě nebudeme moct vidět v naší
zušce, já bych si moc přál, abychom příští číslo ZUŠkovin mohli vydat zase na papíře. Uvidíme. Přeji nám všem
pevnou víru v brzký návrat do tříd, silnou imunitu a radost z každého, i sebemenšího pokroku na cestě za uměním.
Vlastimil Kovář
A zase jedeme distančně. Nedá se nic dělat... musíme se s tím poprat. Já a moji žáci „se pereme“ celkem
statečně přes aplikaci WhatsApp, která se nám nejvíce osvědčila. Dobře se vidíme, slyšíme, až na výjimky, kdy
vychytáváme signál a děti se s nástrojem přemisťují z prostoru dětského pokoje např. do obýváku. Vždy si ale
poradíme a spokojeně komunikujeme alespoň na dálku. Pravda … zvuk kytary na dálku nezní příliš lichotivě, ale
o to nám v tomto období opravdu nejde. Na krásný tón se zaměříme, až se znovu shledáme v učebnách naší krásné
Zušky. A že se na to opravdu neskutečně těším! Na přechod z on-line prostředí, kde moje dvě dcery ráno zasedají
k počítači a jakmile ho vypnou, zasedám k němu pro změnu já, abych kontaktovala své žáky. Moc bych chtěla
poděkovat všem mým úžasným kytaristům a jejich rodičům, kteří přistoupili k hodinám na dálku neskutečně
zodpovědně a čekají před každou on-line hodinou nachystaní a připraveni, až jim zavolám...jste skvělí.
Hana Medková

Opět distanční výuka
Stejně jako na jaře, ale s tím rozdílem, že už víme, co nás čeká, jsme se do toho pustili. Vyhovuje mi aplikace
WhwatsApp. Má sice nějaké „mouchy“ (zkreslený zvuk, občas padá, když je slabší signál, malá prodleva mezi
obrazem a zvukem), ale vidím na žáky, jak si vedou a mohu jim přímo napovědět, když mají chybné hmaty
(zobcová flétna, baryton) či polohy (pozoun), nebo je opravit v melodické stránce, rytmu či intonaci. Děkuji všem
rodičům, za zájem, který projevili o distanční výuku a o technické umožnění tohoto způsobu učení. Velmi oceňuji
pomoc rodičů i prarodičů těch nejmladších, kteří se aktivně podílejí na výuce. Jsou přímo u svých malých
začínajících muzikantů a pomáhají s vysvětlováním a orientací v notovém zápisu. Bez této pomoci by byl distanční
způsob výuky velmi náročný. Ti větší už vědí, jak na to. Doufám, že se všichni brzy uvidíme v naší ZUŠce.
Přeji vám všem pevné zdraví a klidnou mysl. Roman Horský

Distanční výuka zpěvu
Začal nám krásný teplý podzim, počasí přeje, je teplo, docela i prší a rostou houby. Lesy jsou voňavé a začíná se
nádherně barvit listí, taková paráda! Jeví se to, jako DOKONALOST sama! Ale jak již někdo moudrý
řekl: Dokonalost není vyvážený stav! A tak i nám tyto podzimní dny kazí skutečnost, že jsme již druhý týden opět
doma a nemáme možnost se vídat, společně tvořit, setkávat se a těšit se vzájemnou přítomností. Nedá se nic dělat!
Důležité je nenechat se znechutit nebo propadnout chmurným myšlenkám. Online hodiny zpěvu nefungují,
technika není k těmto věcem vstřícná, a tak jsem zvolila dva způsoby. Mladším dětem (od 1. do 5.
ročníku) posílám nahrávky zpěvu s doprovodem, pak doprovod samotný, aby mohly cvičit a rodičům na email
noty k vytisknutí, kde je notový zápis i s textem. Zatím nám to vyhovuje a děti jsou spokojené, že mají nové
písničky, mohou se je samy naučit a vyzkoušet. Starší žáci mají výuku formou referátů či prezentací, které mi
posílají na email. Téma referátů je život, dílo a zajímavosti hudebních osobností (zpěváci, interpreti, skladatelé
či hudební skupiny), které je nějakým způsobem oslovily, nebo je zajímají. Uvidíme, co nám přinesou dny
budoucí, každopádně všem nám přeji hodně zdraví, osobní spokojenosti, užívejme krásného podzimu, a protože
opravdu nikdy není nic dokonalé, užívejme každé možné chvilky, kdy jsme spokojení a radostní.
A hlavně ZPÍVEJTE SI! Je to jedna z největších radostí v životě! Kristýna Brzková

Jedeme nejčastěji přes Google Meet,
WhatsApp, Skype. Občas po očku sleduju
online výuku svého syna středoškoláka výuku přes Teams a říkám si, že to by se
snad i dalo a snažím se v sobě tu jiskřičku
optimismu nějak víc rozpálit, abych si mohla
zapálit a vychutnat svůj „doutník věčné
online pohody“. Jenže se zatím nemůžu
zbavit pocitu, že podpaluju „mokrý dříví“,
když se přenos ztrácí až na 15 vteřin...
Ráda bych přeci jen své rozjímání pojala
nějak vesele a nadějně. Tak třeba tak, že snad
bude nadějí, že až to všechno přijde potřetí,
počtvrté, budeme mít všichni tak kvalitní
připojení a ty nejlepší aplikace a online svět
se stane samozřejmostí i pro mě, která ty
svoje písničky pořád píšu na papír a tužkou.
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No, spíš to ale vezmu ještě jinak. V krizových situacích se člověk dostává do hloubky a chvíli mu trvá, než se
v těch tmách rozkouká. Než začne přeskládávat sám sebe, svoje hodnoty. Řešit, co je důležité a co méně. A tak
když se zamyslím nad tím, co řeším já se svými žáky - všechny ty peripetie s připojením a o kvalitě zvuku
samotného nemluvě a co teď řeší moje spolužačky - zdravotní sestry... s některými jsem v kontaktu, tak slyším
i konkrétní příběhy... ty holky opravdu zaslouží hlubokou úctu za to nasazení a obětavost! A tak bych to chtěla
zakončit velkým poděkováním právě jim. Děkuji!!!! Buďte všichni hodně zdraví na duši i na těle, dělejte si radost
tím, co vás baví a važme si toho, co všechno máme! Pořád toho je hodně. Těším se ve starých dobrých obyčejných
časech na shledanou.
P.S.: Fotku z výuky zatím nemám, tak posílám fotku z výletu z Orlických hor, ze Špičáku. Je tam super výhled
i nadhled...
Kamila Škvrnová

Učit hudbu na dálku po telefonu nebo mejlu je nonsens, to zkrátka nejde, kontakt učitele a žáka je
naprosto nezbytný. Takhle jsem začínal psát minule. Hodně se mezitím změnilo. Věděli jsme, že přijde druhá vlna
nákazy. Ale bohužel to nějak nevěděla naše vláda. Odborníci to věděli a říkali. Čekají nás zlé časy. Díky naší
vládě.
Zatímco před půl rokem jsme všichni táhli za jeden provaz, tentokrát už to vůbec neplatí. Chováme se k sobě dost
hrozně, mudrlanti nenosí roušky a je jim šumafuk jestli tím někomu škodí nebo ne. Nejlepší je takzvané „české”
nošení roušky, kdy jsou zakrytá jenom ústa, ale nos, kterým dýcháme a vyfukujeme virů vagony, zůstává
nezakrytý: „Když jste takový frajeři, tak nenoste ty roušky vůbec a postavte se k tomu čelem!”
Hlavně to zpomaluje boj s nákazou. Pořád se šíří. Čím déle s ní budeme bojovat, tím víc peněz to stojí, o to se
zvětší zadlužení země. Už nikdy nebude na důchody. To všechno nevytváří těžkou budoucnost pro vás mladé,
vy to kvůli chytroušům budete mít špatné. A všechno se zatím vyvíjí pěkně allegro k horšímu.
Na jaře jsem u svých studentů preferoval posílání nahrané hudby, kterou jsem si doma pouštěl a kontroloval
s notami v rukou. Dnes se snažím přejít na osobní kontakt, to je ta změna, s pomocí Skype, nebo WhatsApp nebo
Messengeru nebo Face Timu. Funguje to pořád stejně špatně. Bohužel často signál, někdy jenom zvuk, vypadávají,
asi to internet už taky přestává dávat.
Jediné, co nás může zachránit je vakcína. A ta nebude hned. Kromě vakcíny nás na čas může zachránit ještě jaro,
kdy virus zase ustoupí (na čas) jako tomu bylo v létě, ale on nezmizí. Bude čekat a my budeme čekat na tu
vakcínu. Myslím, že se hned tak tváří v tvář nepotkáme, tak buďme rádi, že se můžeme společně věnovat něčemu
pozitivnímu, něčemu pěknému jako je třeba hudba. Důležité taky je, že se můžeme kontaktovat, něco si říci, jak se
komu daří, jestli jsou doma všichni zdraví a samozřejmě taky něco pocvičit něco si vysvětlit, trošku potýrat hlavu
a prsty a taky si něco hezkého zahrát pro radost. Myslím, že vzájemný kontakt mezi učitelem a žákem i pomocí
skypu, whatsappu a všeho možného jiného je hrozně důležitý. I když se budeme slyšet někdy špatně, určitě nám
společně bude i vzpruhou. Ano i mně. Patřím k té ohrožené partičce, a na rozdíl od jara mám už ke covidu respekt.
Protože českým lidem nevěřím, dopředu jsem se zásobil nanorouškami a mám i respirátory ppf3 pro nouzové
momenty, kdy třeba musím jet do Prahy vlakem nebo busem. Ale chráním se sám, sám sebe. Tak to mám já.
Lidem nevěřím. Jacques Rupnik napsal, že my Češi jsme dobří ve sbírání hub a také v loutkovém divadle. Taky
jsme chvilku byli Best In Covid. A hrrc, už ne. Taky jsme kradli nejvíc v Evropě, nezapomínejme na to! Zažil
jsem situace, kdy jsem se v zahraničí styděl, že jsem z České republiky. A k tomu lidi, u kterých byste to nečekali,
věří neuvěřitelným kravinám na internetu, kdejakému hoaxu! Úplným nesmyslům, kde je inteligence národa? Aha?
Je vůbec nějaká?
A pozor, v budoucnu se české školství nezlepší, stát na něj nebude mít peníze, už se se zkvalitněním školství
v budoucnu nepočítá, tak jako s důchody. Stát už na to ani neplánuje peníze. To je fakt, ne hoax. Pozor, už je to
na vás individuálně! Nezapomeňte si vždycky ověřovat fakta, číst názory novinářů, kterým dlouhodobě věříte,
protože je dlouhodobě sledujete. A oni mají lepší zdroje informací než my. A ptejte se v diskusích odkud to dané
tvrzení diskutující má? Pokud to nemůže doložit jsou to jenom domněnky. Přečtete si Čtyři dohody, knížku
od Dona Miguela Ruize. Knížku, ne hru na internetu, na motivy. Domněnky, nebo chcete-li drby, kydy, bláboly,
hovadiny, debility, pozor mohou být hodně zlé. Chtějte vždycky fakta.
Trčím doma, žádné kontakty nevyhledávám. Tak se na vás už těším, až se uslyšíme a taky uvidíme. Ale
nezapomeňte si také dělat radost něčím krásným. Flétnisté, poslechněte si kteroukoliv nahrávku Emmanuela
Pahuda, soustřeďte se na jeho krásný tón a báječný přednes, poslechněte si jeho jazzové kolegy Jeremy Steiga
nebo Huberta Lawse. Saxofonisté, nezapomeňte si pustit nějaké slavné jazzové muzikanty, saxofonisty Paula
Desmonda, Juliena Cannonballa Adderleyho, samby, jak je hraje jenom Stan Getz na albu Jazz Samba. Nebo jeho
alba Getz / Gilberto a Stan Getz & Bill Evans. Třeba pro sebe objevíte zpěvačku Astrud Gilberto. Ta potěší určitě
i v téhle blbé době.
Nezapomeňte si přečíst dobrý román. Ten poznáte podle toho, jestli je autor klasik, nositel Nobelovy ceny
za literaturu nebo třeba Pullitzerovy ceny. Špatné a průměrné knihy nečtěte, je to ztráta času, toho je málo
a průměrných knih mnoho. Dobrou hudbu, myslím tu neklasickou, poznáte nejlépe podle hodnocení třeba na
AllMusic.com. Slyšeli jste někdy Orchestr Duke Ellingtona? Ne? Zkuste New Orleans Suite. Kytaristi určitě dobře
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znáte Friday Night In San Francisco! No jistě, vždyť je to povinný. Znáte Šestou symfonii Bohuslava Martinů? To
jsou fakt symfonické fantazie. Neuvěřitelná hudba. Ale zná ji český národ? A co Stravinskij. Nebojte se ho - dejte
si Svěcení jara. Ptáka Ohniváka. Já se teď proposlouchávám dílem pana Pendereckého. Tak to je něco.
Nezapomeňte se k umění vracet, dobré umění nemusí být na první pohled nebo poslech jasně patrné a musíte se
k němu někdy trochu prokousat. To, co je moc jednoduchý, bejvá blbý.
Jsme Základní umělecká škola, obracím se teď speciálně na kolegy muzikanty, k obecnému vzdělání inteligentního
člověka některé znalosti zkrátka patří a to povinně. A šmytec. Tak se přelaďte jinam a využijte zlou dobu pro sebe
a pro něco krásného, prohledejte internet a najděte si díla, životopisy až na konec, světových malířů. Měli byste na
první pohled poznat mistry jako El Greco, Hieronymus Bosch, Paul Cézanne, Paul Gauguin, celník Henri
Rousseau, Josef Čapek, Salvador Dalí, Edgar Degas, Pablo Picasso, Georges Braque, Jackson Pollock, Henri
de Toulouse-Lautrec, Paul Signac - toho lehce, Vincent Van Gogh, Marc Chagall, Paul Klee, Vasilij Kandinskij,
Henri Matisse, Alfons Mucha, Amedeo Modigliani, Andy Warhol. To jsou jen někteří báječní mistři,
které s jistotou opravdu poznáte na první pohled, protože mají svůj styl. U starých mistrů už se můžete pěkně
seknout. Ale můžete znát jeden obraz např. Čtenářka dopisu od Vermeera, Zrození Venuše od Botticelliho, Pozor
na Picassa, má několik období. To se pak plete s Georgesem Braquem. Édouard Manet a Claude Monet, ti se vám
mohou plést snad jenom jménem.
Je to úžasný svět, objevte si ho. Teď je na to doba. Máte na to dost času. Až otevřou knihovny, půjčte si životopisy
od Henri Perruchota.
A co filmy, jaké znáte filmy? Jaké režiséry? Československou filmovou novou vlnu? Že to neberete ve škole?
To ale nikoho nezajímá!
Martin Brunner

Výtvarka z domu
Výtvarníci stejně jako žáci ostatních oborů přesouvají na nějaký čas svou práci opět domů. Setkání u kulatého
stolu (katedry ve výtvarné třídě) tak vedeme ze vzdálených míst našich domovů. Ne vždy je nálada a čas na hravé
tvoření, protože za takových podmínek, všichni víme, škola má přednost. Nezbavujme se ale možností dále snít,
vymýšlet neuvěřitelné a přenášet je na papír, do kartonové krabice nebo domácí kopírky. Situace nás nutí vymýšlet
nové možnosti dorozumívání se a prezentovat naše díla. Máme možnost si zajít z tepla domova do virtuální galerie
nebo muzea na prohlídku, kterou bychom třeba nikdy ani neuskutečnili
vzhledem k náročnosti takové cesty (do daleka i do široka). Anebo
na soukromou návštěvu známých výtvarníků a jejich ateliérů. Přikládáme
něco málo z domácí tvorby našich výtvarníků a odkazy na zajímavé
stránky. Hlavu vzhůru, vždyť fantazii se meze nekladou a tvořivostí či
studiem se dál oddáváme tomu, co nás baví a naplňuje. Hodně zdraví
a štěstí na té cestě!!!
RU

Podzimní skládání z papíru, origami:
https://www.youtube.com/channel/UC8lnmTA5u9sfqbHtDeNClAQ
Podzimní lampy a světýlka:
https://www.living.cz/diy-halloweenske-lampy/
Originální zdobení dýní:
https://www.marthastewart.com/7984634/no-carve-pumpkinideas?auto_advance=1
Eukalyptový věnec na dveře:
https://www.bhg.com/christmas/wreaths/eucalyptus-wreathhack/?utm_source=pinterest.com&utm_medium=social&utm_campaign
=bhg_bhg_15672215&utm_content=video_christmas&utm_term=creati
vecrafts_201911
Audioposlechy o české historii, hradech a zámcích (čte Josef Somr):
https://www.youtube.com/watch?v=7V1wum8B9EM&list=OLAK5uy_
kmYRCweVNE6NjQz-J_dn8Ktb07y32tH0&index=5&ab_channel=JosefSomr-Topic
Anna Bořková: Rozhledna
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Noční obloha jako z pohádky - astrofotografie Petra
Horálka:
https://www.astronom.cz/horalek/?page_id=5753
Testy a kvízy Akademie věd, vyzkoušejte si:
http://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/veda-na-doma/testy-akvizy/
Návštěva ateliéru: Streetartový umělec David Strauzz:
https://www.redbull.com/cz-cs/urban-fotografie-artdereck-hard-workin-david-strauzz

Ester Dvořáková: Muchomůrky

Návštěva muzeí a galerií:
MUZEUM VE TVARU VELRYBY V NORSKU
http://emuzeum.cz/aktuality/vystavnictvi-expozice/netradicniprirodovedecke-muzeum-ve-tvaru-velryby
MUZEUM FRIDY KAHLO V MEXIKU
https://www.museofridakahlo.org.mx/es/el-museo/visitavirtual/
https://www.slavneobrazy.cz/vsechny-reprodukce/kahlo-frida
VAN GOGHOVO MUZEUM V AMSTERODAMU
https://www.youtube.com/vangoghmuseum
https://www.slavneobrazy.cz/vsechny-reprodukce/goghvincent-van
Denisa Kleandrová: Houbičky z kaštanů a žaludů

Dramaťák na doma
Ach jo zase je tu distanční výuka. Neříkám, že by mi chybělo učení, ale chybí mi spolužačky, spolužáci,
kamarádky, kamarádi, no prostě sranda. Musím přiznat, že teď si více maluji a kreslím abych se zabavila, také
sportuji a s rodinou chodíme na procházky. Ale nejhorší na tom celém je, že jsme přišli o Podzimec, kde měl hrát
soubor Popcorn Pohádky pro větší děti. Z hotových inscenací i jejich zkoušek jsme ještě před zavřením zušky
pořídili videa, abychom si je uchovali a jednou se k nim mohli vrátit, vzpomenout si a konečně divákům zahrát.
Až budeme moct chodit zase do zušky na dramaťák, společně budeme připravovat Perníkovou chaloupku, kterou
jsme měli hrát už na jaře. Ach jo.
Viki
Očekávané se stalo a dramaťák opět zahájil distanční výuku. Určitě se nepodaří nahradit společné setkávání a bytí
ale i přesto létají vzduchem mailové pobídky a nabídky k tvoření, hraní, koukání, vyrábění, zpívání
a recitování…Během týdne se pak vracejí fotografie a videa s dokumentací, jak se doma dařilo. Nejideálnější stav
je, když se podaří zapojit nejlépe všechny sourozence a rodiče a vznikne tedy dramaťácká skupina doma, která
spolupracuje a má z toho všeho potěšení. Nejmenší děti dramatizují říkadla, vyrobí si jednoduché loutky, podívají
se na animovanou pohádku třeba z fondu České filmové klasiky, zazpívají si, zatancují a udržují tak doma dobrou
náladu. Ti starší pracují na svých samostatných projektech. Zkouší stínohru, vymýšlejí příběhy, metafory, které
vytvářejí z modelíny, fotí „po okénkách“ pro jejich animované filmy. Nejstarší připravují nové inscenace.
Na dálku diskutují, řeší dramaturgické problémy, vymýšlejí koncepty, a hlavně pomocí rešerší pronikají hlouběji
do tématu. A mají i čas podívat se na doporučené filmy, záznamy divadelních představení a číst a tříbit si myšlení.
Nic nemůže ale nahradit tvůrčí společenství, které právě dramaťák nabízí. To víme všichni, a o to víc si „někdy
potom“ společného setkávání budeme vážit!
Jé
Odkazy na české animované skvosty, na které jste možná už zapomněli. Určitě se podívejte!

Potkali se u Kolína: https://www.youtube.com/watch?v=1RulQYSl1aw
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Krtek a kalhotky a další příběhy:
https://www.youtube.com/watch?v=__VW8vuPu_c&list=PLXkA6SvogZFtJSglsYUZ042JQz5htakBa
Pejsek a kočička (vypravuje Karel Höger): https://www.youtube.com/watch?v=-PGnB4LTs9E
Ferda mravenec (mluví František Filipovský): https://www.youtube.com/watch?v=LZ_MYE53IJ0
O zlaté rybce (vypravuje Jan Werich, 1951): https://www.youtube.com/watch?v=tbol65MJBBk
Jiří Trnka: Ruka (1965): https://www.youtube.com/watch?v=CTV1To1e5w8
na youtube najdete i další úžasné Trnkovy filmy a dokumenty o jeho tvorbě
Jan Švankmajer: Rakvičkárna (1966): https://www.youtube.com/watch?v=d_Lz-l-XZOE
všechny Švankmajerovy filmy jsou originální a stojí za to si je najít
Krysař (Jiří Barta, 1985): https://www.youtube.com/watch?v=mPS_TGYLYYk

Viděli jsme…
Bramborové divadlo: Princeznička na bále, poztrácela korále, (Přípravka a 1. ročník)

její táta, mocný král, Honzíka si zavolal:
Honzíku, máš na mále, přines nám ty korále!
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Honzík běžel na horu, nakopal tam bramborů, vysypal je před krále: Tady jsou ty korále!
Větší už tam neměli, ty už snědli v neděli!
Myší příběhy (1. ročník)

V koutě jedné zahrady byla myší díra
a v ní bydlely dvě myšky, myška Eliška
a myšák Jarouš. Myška vstávala časně
ráno: Ranní ptáče dál doskáče, Ráz, dvá,
tři! Vždycky doskáču přesně sem!
A tady něco je! Jaroušííí, vstávej,
něco tady máme!
Voní to? Je to měkké? Dá se to jíst?
Nedá! Co s tím budeme dělat? (vymýšlení)
(podle Milady Mašatové)

12

Dvacet třicet jablíček
drží se pevně větviček.
A když je to unaví,
hop, seskakují do trávy.
(Michal Černík)

O červíkovi v jablíčku (Přípravka)

Verunka (PHVC)
Martínek (PHVC)
Tiše, děti, ježek spí, ať ho nikdo nevzbudí!
Barunka (2. ročník)

Já mám doma ovci,
můžu tleskat, jak chci!
Ježku, vstávej!

Já mám doma berana,
můžu dupat od rána!
(2. ročník)
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Amálka

Ježku, vstávej! stínohra (3. ročník)

Lucka

Štěpán
Dešťové kapičky dostaly nožičky, běhaly po plechu, tropily neplechu! (PHVC)

Vyrobte si dešťovou krabičku na doma: stačí do malé krabičky nasypat trochu hrachu, čočky anebo rýže a dobře
zalepit, nejlépe omotat izolepou. Může vám potichu mrholit, trhaně krápat, nepřetržitě pršet a ostře padat kroupy.
Můžete si zkusit vytvořit i zvukovou báseň. Od krásného počasí až po bouřku s vývojem od pár kapek po kroupy.
Po každém sebedelším dešti zase vyjde slunce, tak se na diváky a posluchače na závěr jako sluníčko zasmějte!
Začátky okénkové animace – stop motion: „Budík“ (Anička, 4. ročník)
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„Zrádce žížaly“ Alžbětka (ukázka, 2. ročník)

budoucí kašírované ruce k totemovým loutkám připravované inscenace (Je to tajný!)

Viktorka

Míša

Zuzka

Strach: ztraceni v hlubokém a čarovném lese (inspirace Perníkovou chaloupkou, Popcorn)
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…a viděli jsme…

Už abych si zase mohl zazvonit
na začátek nějakého koncertu.

Jak se náš zvon…

… a houslista v karanténě nudí

…z domácích galerií

Lištičky (Veronika Novotná)

Zatažená obloha (Ema Přibylová)

Ze života blech (Nela Hatková)
Piškvorky (Ema Žílová)
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Kůň (Aine Pourová)

Netopýr (Karolína Mílová)

Duchové z kopírky I. a II.

Letní šaty- textilní tvorba
(Alžběta Chrásková)

Námořníci na moři s pádly
(Beata Švarcová)

Kočky a netopýři (Veronika Novotná)

Podzimní víla
(Denisa Kleandrová)

Skřítek z vřesu (Veronika Novotná)
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Hlavní hrdina z knihy Safira
(Marie Barbara Kovářová)

Duch (Nela Hatková)

Mobil z listí (Tereza Navrátilová)

Kočár (Nikol, Sebastian a Justýna Lebedinští)

Kočárek (Zuzana Balcarová)

Kolo (Helena Přibylová)

Koloběžka (Karolína Mílová)

Sova I a II (Ester Dvořáková)
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Zámek a řeka (Lota Hatková)

Hlavní hrdina z knihy Mimín (Sebastian Lebedinský)
Ze života sv. Václava – komiks (Ela Ulichová)

Adámek Dvořáček se narodil 31. srpna 2020
52 cm; 3,42 kg. Blahopřejeme!

…zvítězíme?!
„Po nějaké době člověk objeví, že ve světových dějinách se neděje nic nového. O něčem skutečně novém by se
mohlo mluvit teprve tehdy, až by jednou nastal ten nepředvídatelný případ, že by rozum, lidskost a láska dobyly
trvalého vítězství.“
Carl Gustav Jung (1875-1961), švýcarský psychiatr a psychoterapeut, zakladatel analytické psychologie

Rady redakční rady
Úkol je jasný – napsat článek do ZUŠkovin. No jo, jenže o čem? Za normálních okolností bych psala o koncertech,
divadlech… o nějaké zajímavé akci, co proběhla. Ale dnes tu sedím a marně si snažím vzpomenout na něco,
co jsem v poslední době zažila. Jenže ono se teď nic moc neděje. Ani nemůže. Všechny velké akce jsou zrušené.
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Ale co ty drobné? Vždyť chození na koncerty nebo do divadla přeci není to jediné, co v životě děláme. Tak proč
jednou nenapsat o těch nepatrných, každodenních okamžicích. Možná by někdo řekl, že ty nejsou tak zajímavé, ale
vždyť právě ty tvoří většinu našeho života. Tak třeba… když jsem šla po cyklostezce, jen metr ode mě se posadil
brhlík. A taky jsem poprvé upekla vánočku. A konečně jsme vykopali brambory. Vylezla jsem na strom, zkusila
jsem něco nakreslit, nasbírala jsem si žaludy a teď zkouším vypěstovat duby, a taky za mnou přišlo cizí kotě,
co chtělo pohladit, prohodila jsem pár milých slov se sousedkou, pouštěla jsem draka, hrála na hudební nástroje,
koukala jsem se s rodinou na film, snad poprvé v životě jsem byla běhat a konečně jsem pověsila ty obrazy, co mi
tak dlouho ležely na stole.
A pak že se nic neděje. Jde jen o to, si i těchto drobností vážit a umět se z nich radovat. A tahle doba je pro to
skvělá příležitost. Tak ji využijme!
Pá
Letos na podzim jsme toho měli se souborem Convivium naplánováno opravdu hodně, čekal na nás ryze divadelní
podzim a my se na vše moc těšili. Měli jsme v plánu hrát na několika divadelních festivalech, a to od Svitav přes
Jaroměř až po Prahu. Plánovali jsme pilně zkoušet, na vše se připravit, a těšili se na příjemná setkání se známými
a kamarády. Bohužel ale postupně začala přicházet smutná oznámení o tom, že se slíbené festivaly a akce ruší,
až jsme se nakonec, ještě před vyhlášením celostátní karantény, museli smířit s tím, že nikam hrát nepojedeme.
Toto samozřejmě postihlo nejen celou naši ZUŠku, včetně koncertů, výstav a divadelních představení, ale všechna
odvětví zájmových činností, školství a sportovní události. Určitě i vám se stalo, že z naplánovaných událostí,
na které jste se těšili, nakonec nebylo nic. Nebuďte smutní, není všem dnům konec! Sice teď všechno možná
vypadá beznadějně a nám je prostě ze všeho tak nějak smutno, ale každé špatné období přece musí jednou skončit
a my zase budeme moci plánovat setkání s přáteli, kulturní akce a vše, do čeho budeme mít chuť. A mezitím
nezbývá nic jiného, než si náladu zlepšovat maličkostmi – a že věcí, ze kterých se můžeme radovat, okolo nás není
málo. Stačí se třeba jen jít projít do přírody a dívat se, jak je okolo nás barevno a krásně. Nebo se můžete zkusit
během toho, co musíme zůstávat doma, naučit něco nového. Ať už jde třeba o vaření, ruční práce, nový hudební
nástroj nebo cokoliv jiného. Já osobně bych se chtěla pokusit o to vaření, naučit se nějaké nové recepty, začít se
v kuchyni víc činit, tak uvidíme, jak dlouho mi to vydrží. Nebo si můžete jen udělat příjemné odpoledne s rodinou,
tak, jak to máte rádi.
V dramaťáku samozřejmě nezahálíme, a i během distanční výuky pracujeme. Není to sice jednoduché, přímá
komunikace je samozřejmě lepší, přes počítač se toho přeci jen nevyřeší tolik a občas se nějaká informace tak
nějak vytratí. Snažíme se ale pracovat, jak se dá, a pokoušíme se i skrze tuto složitou cestu připravit novou
inscenaci. Stejně tak i z mé vlastní zkušenosti pracují hudebníci, a jsem si jistá, že výtvarníci určitě také. Takže
až se opět vrátíme k normálnímu režimu, určitě se v naší ZUŠce máme na co těšit – na spoustu hudebních
a divadelních zážitků, a na krásné výstavy, stejně tak na výtvarnou výzdobu na chodbách.
Doufám, že se všichni potkáme co nejdřív, určitě se na sebe zase
všichni těšíme – jsem si jistá, že to bude příjemné setkání.
Terka

Zase jsme doma, tentokrát na podzim
Připadá mi, jako by to bylo včera, když jsme psali o tom, že jsme
doma. A je to tu zase…tentokrát podzimní verze. Nejenom já, ale
i moje okolí to snášíme o něco hůř. Přece jen se ochladilo
a upršených dnů je více. Ale doma si zase můžeme zalézt pod deku
s dobrým filmem, knihou a čajem. Přesto bych moc doporučila
podzimní procházky přírodou. Nasajete tam spousty energie,
pokocháte se krásnými barvami a můžete si nasbírat přírodniny, které
vám potom mohou zkrášlovat domov. Můžete jít i na houby, teď
rostou hlavně bedly, jinak už moc nepochodíte… celková situace je
prostě na velký houby! Ale co, buďme rádi, že máme střechu nad
hlavou, co jíst a co pít. Prostě to zvládnem! Já vám přeji aspoň trochu
slunce do těchto náročných dní. Bude líp!
M-O-A

Zahrádka
Na jaře, když se nemohlo skoro nic dělat, napadlo mě, že si založím malou
zahrádku. Rozhodla jsem se, zrušit pískoviště, na kterém si už nehraju. Vše jsem si
naplánovala, rozkreslila a vybrala rostliny, kterým by se dobře dařilo u nás
na zahradě. Když se vládní opatření v létě rozvolnila a otevřela se zahradnictví, jela
jsem s mamkou koupit tři pytle substrátu, sazeničky a semínka. Doma jsem
smíchala všechen prosetý písek se substrátem a ušlapala, přišlo to, nač jsem se
nejvíc těšila. Setí semínek a sázení malých rostlinek. Velice jsem se těšila
na sklizeň. Pak ale začal velký boj. Každý den jsem musela vybírat housenky, aby
mi nežraly listy ředkviček a kedluben. Nakonec jsem housenky porazila, jenže
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přišlo něco horšího – slimáci! Vždy po dešti jsem šla a sbírala slimáky. Nic platné to však nebylo, všechen salát mi
stejně sežrali. Vůbec mi to ale nevadí. Příští rok začnu zas a na slimáky si dám větší pozor. Koncem léta má práce
přinesla své plody – mohla jsem si dát na chleba ředkvičku, oregáno nebo pažitku. Oregáno a celerovou nať mi
mamka pomohla sklidit a sušíme ji na zimu. Teď si ke svačině schroupám mrkev nebo kedlubnu. Brzy budu sklízet
celer, aby mi nezmrzl. Pak už jen zrýt záhonek a může přijít zima. Už se moc těším na jaro, zkusím pěstovat i jiné
rostliny.
VeŠ

Hruškový koláč s ricottou
Konečně je tady můj oblíbený podzim. Miluji všechny jeho tváře, jak tu barevnou a veselou, tak i tu pochmurnou
a zasmušilou. Přesně tyhle upršené a smutné dny, kdy si chcete jen zalézt do postele s knížkou a hrnkem horkého
čaje, je potřeba něčím osladit. Obzvlášť teď, když můžeme z domu sotva na krok. Ale o koronaviru dneska psát
nechci. Mám tady pro vás recept na rychlý a jednoduchý hruškový koláč, který zvládne každý! Tak s chutí do toho,
rozhodně stojí za to! Na těsto budete potřebovat 1 vejce, 60 g změklého másla, 60 g krupicového cukru, 160 g
hladké mouky, špetku soli, 2 lžíce vody; na náplň 250 g tvarohu, 200 g ricotty, med, pár kapek citronu, 2 vejce,
3 hrušky a vlašské ořechy na posypání.
Nejprve si připravíme těsto. V míse smícháme mouku, cukr, sůl. Přidáme máslo, vejce a vodu a vypracujeme
krásně pružné těsto. V případě potřeby vodu přidáme, každá mouka totiž saje jinak. Těsto dáme na půl hodinky
odpočinout do lednice a máme čas připravit náplň. Smícháme všechny suroviny a medem osladíme podle vlastní
chuti. Hrušky oloupeme a nakrájíme na tenké plátky. Aby nám nezhnědly, můžeme je pokapat citronovou šťávou.
Troubu předehřejeme na 180 stupňů. Těsto vyválíme, přeneseme do máslem vymazané a moukou vysypané
koláčové formy, propícháme
vidličkou a dáme na deset
minut péct, aby trochu ztuhlo.
Po deseti minutách na těsto
nalijeme tvarohovou náplň,
naskládáme hrušky, posypeme celý koláč nasekanými
ořechy a zakápneme trochou
medu. Takhle připravený
koláč pečeme 40 minut.
A teď už jen ten čaj a knížku!
k-Ája

A kdybyste přece jen se potřebovali poradit, popovídat nebo vypovídat, zeptat se, řešit nebo…
neváhejte a napište na: psychologie@seznam.cz, http://www.psyx.cz/michaela-peterkova/

Na doma
Vyrobte si světýlka a lampičky, rozsviťte je, až přijde ten pravý čas
a vyfotografujte. Potom stačí obrázky poslat na známou
elektronickou adresu info@zus.jaromer.cz a odměna vás nemine!
Těšíme se!
Oslava Dušiček se odvíjí od svátku Všech svatých, který připadá
na 1. listopadu. V noci z 31. října na 1. listopadu slavili Keltové
konec léta a nový rok, svátek Samhain.
Samhain byl podle keltské tradice časem, kdy se duše zesnulých
vrací domů a jejich příbuzní jim svítilnami z vydlabaných řep
pomáhají na cestě do podsvětí. Na ochranu před zlými duchy se
lidé převlékali do hadrů a malovali si obličeje. Svátku Samhain
je svou podstatou a znaky nejvíce podobný Halloween slavený
večer 31. října. Památka zesnulých či lidově Dušičky, která
připadá na 2. listopadu, je v římskokatolické církvi dnem
liturgického roku, kdy se církev modlí za duše v očistci.
Wikipedie
Světýlka – mumie (Zuzana a Vincent Balcarovi)
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Držme si dobrou náladu, nenechme se otrávit a využijme výjimečné situace k tomu, co vás dřív ani
nenapadlo! Třeba něco změnit. Co třeba poslouchat český rozhlas? https://portal.rozhlas.cz/ Anebo
je vám libo divadlo? https://www.dramox.cz/cs/ Dramox je divadlo online. Streamovací služba, která
nabízí největší výběr divadelních záznamů. Týdenní zkouška je zdarma, ale pokud se stanete předplatitelem
podpoříte přímo své oblíbené divadlo a jeho herce. A co moderní poezie? Přesněji vizualizace moderní poezie,
do které se pustili studenti z Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Filosoficko-přírodovědecké fakulty
Slezské univerzity v Opavě: https://www.lucernatv.cz/index.php/moderni-poezie-do-skol/. Jestli
neznáte z výuky, mohl by vám krásně posloužit tento portál https://edu.ceskatelevize.cz/ , najdete zde,
na co si vzpomenete, tisíce videí ČT, která jsou přehledně rozdělena podle věku a tématu. Ale tohle je pecka!
Cirk La Putyka, určitě jste už někde název zaslechli, zřídil v prázdných Jatkách78, kde se jindy hrává úžasné novo
cirkusové divadlo, telefonní ústřednu se členy souboru, kteří si s vámi budou povídat, zpívat, hrát…cokoliv chcete,
a to každou neděli od 18:00 do 21:30: http://www.jatka78.cz/cs/clanek/ustredna78. A pokud opravdu
zatoužíte po změně, určitě si najděte přednášky paní profesorky, filozofky Anny Hogenové, nebudete
litovat: https://www.youtube.com/watch?v=LGO9ftN3pPw. Tak se držte!
Jé

Vaše letošní redakční rada

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
3. číslo vychází 2. listopadu 2020 opět distančně, barevně a s přáním: Vydržme! Nic jiného se s tím totiž dělat nedá.

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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