
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodník 

Úsměv 
Když jsem včera při závěrečné fázi nakupování 

v Kauflandu zaplula ke kase číslo osm a během 

vyndávání potravy na pás si všimla, že tam 

zrovna pípá a vrací peníze ten věčně usměvavý 

a milý kluk, zneutralizovala se rázem jistá 

nepohoda vyvolaná předchozím prodíráním 

mezi nakupujícími spoluobčany a obtížným 

hledáním jogurtů, které nevyrobil předsedův 

koncern. A jakmile mi ten prodavač veselým 

hlasem a veselým obličejem oznámil, kolik že 

mám platit, nakazil mě svým úsměvem – až mi 

to v té situaci přišlo divné. „Jako by to měla být 

nějaká radost přijít skoro o tisícovku“, říkám 

mu a vzápětí reaguju sama na sebe: „Vlastně 

proč ne, k čemu mít peníze, když člověka 

akorát kazí, a navíc tohle jídlo chutná mnohem 

líp než prachy.“               Ester Dvořáková: Jedlé umění I. 

„Přesně tak,“ směje se on a s ještě optimističtějším výrazem se loučí. Ani rouška neskryje úsměv tohoto kluka. 

Prozradí ho hlas, ale ještě něco – jeho oči. Oči jsou v úsměvu vlastně to úplně nejdůležitější. Pojďme se na to 

podívat trochu podrobněji. 

Taky se usmíváte, když vám je trapně nebo smutno?  

Ano? Ne? Někdo to opravdu dělá. Americký psycholog Paul Ekman popsal po podrobném studiu tři tisíce 

různých výrazů tváře a mezi těmi třemi tisícovkami je také několik úsměvů. Konkrétně osmnáct. Najdeme zde 

i úsměv při ztrapnění a smutku. A taky úsměv vyděšený, flirtovací, truchlící, smích produkovaný při lhaní 

a další. Každý je trochu jiný. 

Usmíváte se ze zdvořilosti, když vám strýc nebo šéf vykládá vtip, který vám vůbec vtipný nepřipadá?  

Pro tyto situace (jako je třeba ještě příjem nevhodných dárků, nebo pro vyhořelé učitele, psychology, číšníky či 

lékaře) máme taky speciální úsměv. Říká se mu „Pan-American“. Světoběžníkům je už jasné proč, pro nás 

ostatní, co spíš cestujeme prstem po mapě, je tu vysvětlení: Pan-American byly americké aerolinky - tedy 

letadla, v nich letušky a na jejich tvářích ... nacvičený úsměv. Uměly ho tak dobře, že podle nich dostal jméno. 

Ale to není ten nejlepší úsměv. Nejlepší je tenhle: Úsměv na dobrého kamaráda, úsměv při dobré knížce, při 

pozorování něčeho krásného... Právě to je jediný typ úsměvu, který v mozku spolehlivě aktivuje centrum odměn, 
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což znamená, že cítíme radost a taky že se děje mnoho pozitivních pochodů v celém našem těle. Je to tzv. 

duchennský úsměv. Název dostal podle francouzského anatoma jménem Guillaume Duchenne, který před 

stoletím a půl zkoumal výrazy tváře a který mimo jiné řekl, že komu při úsměvu chybí oční sval, ten je falešný 

přítel.  Čímž se dostáváme k tomu, jaký je vlastně mezi jednotlivými typy úsměvů rozdíl. Ten nepodstatnější 

spočívá v zapojení kruhového očního svalu. To je sval kolem oka a při úsměvu nám smrští vnější oční koutky, 

takže se tam objevují vějířky vrásek (v angličtině se tento efekt šikovně označuje jako „cow's feet“, čili „vraní 

nohy“). 

Dále je pro úsměv důležitý velký lícní sval, který nám zvedá koutky úst. Ale jen ve spojení s kruhovým očním 

svalem vzniká pravý a zdravý duchennský úsměv. Proč zdravý? Duchennský úsměv nám totiž zlepšuje 

a prodlužuje život. Posuďte sami: 

Výzkumníci analyzovali úsměvy na tvářích žen v univerzitní ročence. Tyto fotky vznikly v době, kdy ženám bylo 

zhruba 21 let. O 30 let později byly ženy, které měly na ročence duchennský úsměv, spokojenější a žily v lepším 

manželství, než ženy s jinými typy úsměvu, popřípadě bez úsměvu. 

Jiní výzkumníci zase analyzovali výrazy tváře baseballistů v ročence z r. 1952 a zajímali se o délku dožití 

jednotlivých mužů. Zjistili, že ti s duchennským úsměvem žijí déle. Každý s tímto úsměvem má v jakémkoli roce 

poloviční pravděpodobnost, že zemře, ve srovnání s člověkem, který měl před těmi desítkami let jiný výraz tváře. 

(Tak šup do alb a koukněte se, jak byste na tom dnes měli být a jak na tom budete za pár let či desítek let. Vaše 

fotky Vám to prozradí.) Přítomnost a intenzita duchennského úsměvu předpovídá osobní pohodu, spokojenost 

v manželství, vyrovnávání se smutnými událostmi a dlouhověkost. 

Jakých je tedy těch pět rozdílů mezi nepravým a duchennským úsměvem? Levé oko, pravé oko, levá tvář, pravá 

tvář a levý přední spánkový lalok, v němž právě duchennský úsměv vyvolá aktivitu a my pak cítíme radost. 

No a jaké poučení z toho celého plyne?  

Určitě ne návod k tomu, že se má člověk křečovitě usmívat v kdejaké situaci (z toho ostatně stejně většinou vyleze 

Pan-Am). Ale co můžeme, je vyhledávat situace, které v sobě skrývají úsměv a tyto situace si vychutnávat. Třeba 

tyhle ZUŠkoviny, jichž je úsměv hlavním tématem.                                                                                              MIŠ 

Z notesu pana ředitele 

Nahlížím nevěřícně do stránek notesu nadepsaných prosinec a jen smutně kroutím hlavou. Prosinec byl 

každoročně nejobsazenějším měsícem školního roku, co se akcí týká. Na plakátech jsme dokonce museli udělat 

dva sloupce, aby se tam všechno vešlo. A tentokrát to vypadá, že nebude potřeba ani jediný řádek. To bude 

zvláštní advent. Možná v něm ale budeme konečně mít čas k opravdovému ztišení a zamyšlení. Abychom se o to 

víc mohli o vánoční době radovat. Taková je podstata adventu a byla by škoda, nechat si tento čas zaplnit 

horečnatými nákupy a nechat se do úmoru omračovat třeštěním koled a vánoční výzdobou už od listopadu. To 

máte jako s dobrotami na štědrovečerním stole. Kdybychom je jimi ládovali už od listopadu, na Štědrý den se na 

ně nebudeme moct ani podívat. Jen toho ticha teď vinou omezení bude zase moc. Koncerty, představení a výstavy 

se ale přeci můžou konat u Vás doma. A nemusí to být celovečerní recitály. Každý z Vás může svým blízkým 

udělat radost třeba malou koledou. Koleda je úžasná věc. Dá se zazpívat, zahrát, zarecitovat, dá se nakreslit, 

namalovat. A přinese Vám jako koledníkům tu nejkrásnější odměnu. Uvidíte. Prožíváme teď nelehké časy. Dárek, 

který dáváte opravdu od srdce, dokáže dodat sil a pohladit po unavené duši. Je to ten, který většinou nestojí žádné 

peníze. Ale stojí často spoustu poctivé práce přemýšlení a příprav. Takovými dárky pro své blízké nešetřete. Věřte, 

že se z nich budete radovat všichni společně a určitě prožijete krásné Vánoce. Já mám každoročně taky několik 

přání. Vlastně, nestojí žádné peníze a za všechny peníze světa by nešla koupit. V tomto roce jedno přibylo. Moc 

bych si přál, abych svůj 

ředitelský notes mohl zase 

do posledního místečka 

zaplnit připravovanými 

akcemi, na kterých se 

budeme moct setkat. 

 

Přeji Vám všem klidné 

prožití adventní doby, 

s radostí prožité vánoční 

svátky, pevné zdraví pro tělo 

i duši a nevyčerpatelnou 

studnici inspirace do všech 

dní roku 2021.  

              Váš Vlastimil Kovář 

 

Natálie Maranová: 

Perníčky 
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Bylo – Nebylo 

 

První vlaštovka 
V době uzávěrky tohoto čísla přišla první vlna uvolnění 

a na ZUŠkách jsme mohli po několika týdnech „digitální“ výuky 

začít vyučovat zase pěkně „po staru“. Zatím tedy pouze při 

individuální výuce. Na tu jsem se těšil fakt moc. Nemám 

k moderním technologiím žádný odpor, spíš naopak. Rád 

vyhledávám všechny novinky v této oblasti a mám radost, když 

je dokážu smysluplně použít pro zlepšení výuky. Ale výuka, 

která probíhá jenom „digitálně“ je jen záložní možnost, když už 

to nejde jinak. Teď se můžeme konečně potkávat ve třídách a já 

jsem rád, že můžu odložit všechny přihlašovací údaje 

a webkamery a usb mikrofony a stativy a nahrávátka a sluchátka 

zase pěkně do skříně. Zřejmě ještě přijdou ke slovu, ale doufám, 

že to bude za dlouho a na co možná nejkratší dobu. Pomocníci to 

jsou dobří, ale rád je nechám odpočinout.                                 VK 

 

 

 

 

 

Laura Olivová (PHVC): 

Těšení se do ZUŠky 
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Tříkrálová koleda zazní! 

Možná nebude znít ulicemi, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 chtějí koledníci 

přinést do domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte se bát – koledníci budou dodržovat veškerá 

opatření, aby ochránili sebe i dárce. Zdraví našich příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním místě, a tak se tři 

králové pilně připravují na koledu s rouškami i koledu virtuální od 1. do 24. ledna 2021. 

Cíl i motto sbírky zůstávají stejné – hlavní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna.  

Ve hře jsou momentálně tři scénáře. Ten optimistický počítá s uvolněním všech restrikcí a klasickou tříkrálovou 

koledou, realističtěji se však v současné chvíli jeví koleda s omezeními, při níž budou dodržena všechna nařízení.  

Kdyby koleda po domácnostech nebyla možná, pokladničky budou umístěny na několika místech v Jaroměři 

a na obecních úřadech obcí. Plánek těchto míst zveřejníme na našich stránkách www.domovsvatehojosefa.cz.  

Do sbírky lze přispět také dárcovskou SMS ve tvaru:       DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777 

trvalá podpora DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87777  

anebo odesláním FINANČNÍHO DARU na účet: 66008822/0800 VS: 77705001 

 

Rádi bychom, aby 21. ročník největší dobrovolnické akce v Jaroměři a okolí proběhl v obcích: Jaroměř, Josefov, 

Semonice, Zaloňov, Vestec, Rtyně, Nový Ples, Žireč, Velichovky a Hustířany, Heřmanice, Běluň, Brod, Slotov, 

Rožnov a Neznášov, Vlkov, Jasenná, Rasošky, Chvalkovice, Starý Ples, Habřina.  Když situace dovolí, kasičky 

budou i v našich kostelích v Jaroměři a Josefově.  

http://www.domovsvatehojosefa.cz/
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Loňská sbírka byla i pro Oblastní charitu Červený Kostelec – středisko Domov sv. Josefa Žireč rekordní. 

V Jaroměři a okolí se vybralo přes neuvěřitelných 377 tis. 65 % výtěžku připadlo na projekty Oblastní charity 

Červený Kostelec, v Domově se staly součástí velké investice pořízení nových oken.  Letošní sbírku bychom rádi 

použili pro klienty odlehčovací služby, a to na revitalizaci zahrady.  

Děkujeme všem, kdo se do tradičního 21. ročníku Tříkrálové sbírky i netradičně zapojí! 

Přejeme vám pokojný čas adventu, požehnané Vánoce a do příštího roku pevné zdraví, bohatství lásky, radosti 

a naděje.                     Za organizátory sbírky            Jitka Holcová a Mgr. Marie Paclíková  

                                                                                    Domov sv. Josefa   

                                                                                    Tel: 491 610 603  

                                                                                     www.domovsvatehojosefa.cz            (psáno pro Zpravodaj) 

Pokud dojde na Tříkrálové koledování „bezkontaktní“ přímo do pokladniček na vybraných místech, vězte, že jedno 

takové místo, kde budete moci pomoci a přispět bude také u nás v ZUŠce! Dáme vědět v lednovém čísle.    Redakce 

Představujeme… 

Výtvarničení na dálku 
V listopadu se nám pozvolna začínaly kupit v naší virtuální galerii 

obrázky, na které v říjnu kvůli škole nezbývalo moc času. Několik 

zadaných témat se krásně rozvinulo a kdo mohl, maloval, kreslil, 

stříhal a nalepoval, vyřezával, řezal a spojoval. V tomto prosincovém 

virtuálním vydání ZUŠkovin proto můžete vidět daleko více z tvorby 

výtvarníků v domácím prostředí. Setkání uskutečňujeme stále 

především přes Google classroom/meet v době, ve kterou by výtvarka 

probíhala. Povídáme si, podporujeme se ve svých rozhodnutích, 

do čeho se pustit, radíme si, a hlavně se slyšíme a vidíme. Kdo se 

nestihne nebo nemůže připojit, má dveře v kteroukoliv denní i noční 

dobu otevřené na nástěnky, kam ukládáme zadání, zajímavé odkazy, 

a především svá dílka do počítačové galerie a najdeme tu reakce 

a komentáře. Myslím ale, že atmosféru skutečné třídy nám to 

nenahradí a všichni už pokukujeme po tom, abychom se co nejdříve 

vrátili a začali nasávat tvůrčí atmosféru ve škole, kde jsme pohromadě.  

Ale pracovat doma a sami má i své výhody - daleko lépe se můžeme 

soustředit, máme čas na hledání informací, vytváření návrhů, můžeme 

všechno probrat se svými nejbližšími a naporcovat si dávku tvorby 

podle svého (nálady a chuti něco vytvářet). Ale musí se nám chtít, 

a proto je motivace „z očí do očí nebo z ucha do ucha“ stále důležitá.         Alžběta Chrásková: Srdce na plátně 

 

Někdy chybí větší prostor, protože všude leží samé učebnice, pomůcky a počítačová technika, kolem kterých se 

moc nedá úplně tvořit. Hlavu vzhůru, to dáme, musíme, a o to víc si pak třeba budeme vážit tvořivé pospolitosti 

v našem ateliéru.                                                                                                                                                       RU 

 

Tipy na předvánoční tvoření, krásný záznam růstu mechu a lišejníků hoóódně z blízka a zrychleně,  

na studium figur, podob tváří a draperií krásných dřevořezeb nejen gotických madon jako pod 

mikroskopem, na výstavu jednoho českého výtvarníka plnou pestrých barev, na návštěvu galerie TATE 

do Londýna a třeba i mnohem víc pro Vás, kteří máte rádi kolem sebe krásno. 

 

Skládání papíru do hvězd, origami krabičky na drobné dárky: 

https://www.youtube.com/watch?v=d0T82_ensYE&ab_channel=Pro%C5%A1ikulky.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=iszp_VfzBwU&ab_channel=SweetPaper%E3%81%AE%E6%96%B0

%E4%BD%9C%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%8C%E3

%81%BF 

https://www.youtube.com/watch?v=rcWq9lzSRA8&t=27s&ab_c

hannel=%E6%9F%92%E5%88%80%E9%AD%9AQiDaoYu 

 

Procházíme výstavou Květy z ráje Stanislava Diviše (GASK 

v Kutné Hoře): 

https://www.facebook.com/galerie.GASK/videos/101996863176

1074 

 
Denisa Kleandrová: Origami 

http://www.domovsvatehojosefa.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=d0T82_ensYE&ab_channel=Pro%C5%A1ikulky.cz
https://www.youtube.com/watch?v=iszp_VfzBwU&ab_channel=SweetPaper%E3%81%AE%E6%96%B0%E4%BD%9C%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%BF
https://www.youtube.com/watch?v=iszp_VfzBwU&ab_channel=SweetPaper%E3%81%AE%E6%96%B0%E4%BD%9C%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%BF
https://www.youtube.com/watch?v=iszp_VfzBwU&ab_channel=SweetPaper%E3%81%AE%E6%96%B0%E4%BD%9C%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%BF
https://www.youtube.com/watch?v=rcWq9lzSRA8&t=27s&ab_channel=%E6%9F%92%E5%88%80%E9%AD%9AQiDaoYu
https://www.youtube.com/watch?v=rcWq9lzSRA8&t=27s&ab_channel=%E6%9F%92%E5%88%80%E9%AD%9AQiDaoYu
https://www.facebook.com/galerie.GASK/videos/1019968631761074
https://www.facebook.com/galerie.GASK/videos/1019968631761074
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Návštěva Moravské galerie v Brně (slíbené madony):  

http://sbirky.moravska-galerie.cz/dielo/CZE:MG.Z_2753 

 

Jak rostou mechy a lišejníky, překrásné barvy, tvary 

a struktury z blízka: 

https://www.youtube.com/watch?v=DAQJKBmSTsc&ab_channel=

CambridgeButterflyConservatory 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2a5d59mZLI&ab_channel=S

ciFri 

 

A něco pro fotografy slonů a divoké zvěře z tepla Afriky - 

komentovaná výstava samotnými tvůrci - krásné záběry a proč: 

https://www.youtube.com/watch?v=B7g2eM8Ttcs&feature=emb_ti

tle&ab_channel=CzechPhoto 

 

Veronika Lupínková: Srdce z proužků papíru 
Návštěva nejpopulárnější galerie Tate Modern v Londýně - domova největší sbírky britského umění 

na světě:  

https://www.radynacestu.cz/magazin/tate-modern/ 

https://www.tate.org.uk/search?type=artwork. 

Hry a kvízy pro děti - výběr umělce a škola hrou - 

vznik vašeho díla umělcovým způsobem - možnost 

zanechat svou stopu v počítači galerie (vaši práci pak 

může vidět celý svět): 

https://www.tate.org.uk/kids/explore/who-is/who-

salvador-dali 

https://www.tate.org.uk/kids/explore/who-is/who-

vincent-van-gogh 

https://www.tate.org.uk/kids/explore/who-is/who-

edgar-degas                                                                             
Victoria A. Knejpová: Vesmír 

Dramaťák na doma 
Literárně dramatický obor ve vyučování na dálku pokračuje. Je to dramatický zápas se střídavými úspěchy. 

Individuální práce za zavřenými dveřmi někomu nesedí a čas k ní potřebný se potom jen těžko hledá. U menších 

žáků je zapotřebí navíc času rodičů ke zprostředkování mailové komunikace, mnohdy vysvětlení nabídky 

i pobídky k domácí tvorbě, obstarání materiálu a možná i někdy připomínání, že už je zase týden pryč. A když se 

zadaří, z rodičů jsou diváci, někdy i režiséři, fotografové, kameramani a opět „ajťáci pošťáci“, kteří výsledný tvar 

uloží a odkaz pošlou zpátky ke stažení. Všem rodičům, kteří takovou pouť každý týden absolvují, patří obrovský 

dík! Z domácích prací máme pěknou videotéku a doufáme, že se někdy v budoucnu najde příležitost, a nabídneme 

její promítání v rámci prezentací k 80. narozeninám ZUŠky. Těšíme se. 

1.ročník                   Medvědi z ručníků (loutka-manekýn) 

Brum, brum, brum, /medvěd staví dům. / Nejdřív stěny, / potom střechu,/ všechno tahá do pelechu. 

Brum, brum, brum! To je pěkný dům! 

http://sbirky.moravska-galerie.cz/dielo/CZE:MG.Z_2753
https://www.youtube.com/watch?v=DAQJKBmSTsc&ab_channel=CambridgeButterflyConservatory
https://www.youtube.com/watch?v=DAQJKBmSTsc&ab_channel=CambridgeButterflyConservatory
https://www.youtube.com/watch?v=Z2a5d59mZLI&ab_channel=SciFri
https://www.youtube.com/watch?v=Z2a5d59mZLI&ab_channel=SciFri
https://www.youtube.com/watch?v=B7g2eM8Ttcs&feature=emb_title&ab_channel=CzechPhoto
https://www.youtube.com/watch?v=B7g2eM8Ttcs&feature=emb_title&ab_channel=CzechPhoto
https://www.radynacestu.cz/magazin/tate-modern/
https://www.tate.org.uk/search?type=artwork
https://www.tate.org.uk/kids/explore/who-is/who-salvador-dali
https://www.tate.org.uk/kids/explore/who-is/who-salvador-dali
https://www.tate.org.uk/kids/explore/who-is/who-vincent-van-gogh
https://www.tate.org.uk/kids/explore/who-is/who-vincent-van-gogh
https://www.tate.org.uk/kids/explore/who-is/who-edgar-degas
https://www.tate.org.uk/kids/explore/who-is/who-edgar-degas
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Uzel na kapesníku 

jako nejjednodušší 

maňásek .            

 

Na co 

nezapomenout? 

Inspirace 

animovaným 

filmem Hermíny 

Týrlové 

                                                           

„Uzel na kapesníku“ (Alžbeta Moravcová, 2. ročník) 

 

 

 

    Amálčino domácí animační studio v pokojíku (3. ročník) 

 

Máťova zahrádka-nezapomenout zalívat a zazpívat si  

(2. ročník)      

 

 

Stavím, stavím věž, 

po schodech tam 

běž. 

A v té věži visí 

zvonec 

jak zazvoní, tak je 

konec! 

 

 

 

 

   Věž Amálky Pilné 

 

 

 

Postavte-vybalancujte co nejvyšší věž z čehokoli, co vám maminka 

doma půjčí. Další členové rodiny jsou při stavbě vítáni! 

 

 

 

245 cm! A stojí! 

 

Inspirováno programem Národní galerie v Praze: 

https://www.youtube.com/watch?v=vTwrCECjOyo 

https://www.youtube.com/watch?v=vTwrCECjOyo
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Jezevčík šel vprostřed léta 

                         dokolečka kolem světa. 

                            Když ukončil procházku,  

                           pátral po svém ocásku… 

Jezevčíci (Eda Erben, 1. ročník) 

 

 

„Byl jeden pasáček a ten měl na starosti mnoho ovcí. 

Jednou se už sluníčko za hory sklánělo, i chtěl hnát domů. 

Avšak přes rozvodněný potok byla jen uzounká lávka, 

takže jen jedna ovce po druhé mohla přes ní přecházet. 

Počkejme tedy, až je všechny přežene, potom vám budu 

dále vyprávět…“   (Božena Němcová: Pohádka bez konce) 

A už přešly? 

Kdepak, nepřešly, to bude ještě dlouho trvat, jen tiše seďte 

a čekejte! 

Ovce na lávce Báry Kazdové 

 

PDV a PHVC (domácí tvorba-plošné loutky) 

Já mám koně, vrané koně, to jsou koně mí…  

 

 

 

 

                     

 
Na provázku, na provázku, pouštím draka na procházku (PDV a PHVC) 



 

8 

 

Sny inspirované hudbou (Sebík, 5. ročník) 

 

Animace (Kája, 5. ročník) 

 

Soubor Možná už… natočil domácí čtení z knihy Venduly Borůvkové „1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé 

Československo“. Přidal úvodní, ještě ve výuce na začátku října natočenou, scénu a poslal video Světu knihy, 

který organizuje kampaň Rosteme s knihou a s ní i festival scénického čtení Čtenář na jevišti. 
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Perníková chaloupka 

(návrhy loutek k animaci) 

Zuzka Cejnarová 

 

 

Soubor Popcorn společně vytváří animovaný film podle 

pohádky O perníkové chaloupce pomocí Stop Motion 

studia. Každý zpracovává svůj díl příběhu.  

Práce animátora vyžaduje hodně času a velkou trpělivost. 

 

Zuzka Cejnarová                                                         Anna Jirková 

„Úkoly z dramaťáku má u nás na starosti manžel, doufám, že na to budou kluci jednou rádi vzpomínat. Už si 

dokonce chystají předem i scénář. Snažíme se tomu všemu tímto způsobem nepoddat a udržet si veselou mysl- 

morálka musí být. Jsme doma oba na home office, tak to zatím zvládáme a kluci si na páteční tvoření a sobotní 

natáčení pomalu zvykli. Tak pěkně zdravíme, než se zase uvidíme. EE“ (maminka) 

 

Přišel jsem… Úsměv 

Úsměv je typická grimasa, provázející radostné vnitřní rozpoložení člověka. Úsměvem reagujeme na vtip, 

radostnou novinu, ale i na pomoc nebo pozdrav. Specifický úsměv může vyjadřovat také ironii nebo výsměch. 

Při úsměvu člověk pozvedne ústní koutky směrem vzhůru a poodhalí zuby. Při smíchu se na rozdíl od úsměvu 

zapojí také bránice, jde o hlasitý projev.  

Někteří psychologové se pokoušejí rozlišovat úsměv na upřímný a hraný (křečovitý) na základě aktivace určitých 

mimických svalů, nicméně problematika je dosti složitá, protože škála úsměvů u každého člověka je nesmírně 

pestrá.                        Wikipedie 

Úsměv nic nestojí, úsměv dělá divy, s úsměvem jde všechno líp, 

úsměv léčí…kolik slovních spojení s termínem úsměv vás ještě 

napadá? Jenže v téhle zarouškované době právě o úsměvy 

přicházíme! Nemyslím tím, že nám není do smíchu, to pravda 

leckomu i není, ale že naše úsměvy nejsou jednoduše vidět, i když 

nám do nich je! Prostě nejsou, ztrácejí se, a proto se už o ně třeba 

ani nesnažíme! A to je špatně! Je pravda, že usmívat se očima je 

fuška a stojí to hodně sil, a navíc málokdo na to věří, když se sotva 

na ulici poznáváme. A proto je potřeba úsměv pěstovat, chránit, 

vyživovat a starat se o něj! Zkuste to! Vzpomeňte si na hodně 

veselý zážitek, „přehrajte“ si ho znovu před očima a užijte si tu 

chvilku s úsměvem jen pro vás. Ti odvážnější si mohou večer před 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mimika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vtip
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ironie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%ADch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1nice
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usnutím spočítat, kolikrát se za den zasmáli, s kolika 

usmívajícími se lidmi se potkali a kolik úsměvů jste rozdali, 

rouška nerouška. Jak jste na tom? Míň než deset? Víc jak pět? 

A stačí to? Co když se za dobu koronavirových opatření 

zapomeneme usmívat? Co když, až sundáme všichni roušky, se 

budeme na sebe jen mračit? Věřím, že se to nestane!  Hledejme si 

důvody ke smíchu, k upřímnému smíchu, jak radí Úvodník. 

Nenechme se otrávit! Stačí si to uvědomit a začít. Proč čekat na 

druhého a úsměvem „jen“ oplácet úsměv, když můžeme být ten 

první! Trvalé úsměvy od srdce a radostný advent přeje              Jé 

 

               Tereza Navrátilová -II-                  „Nikdo není tak chudý, aby nemohl darovat úsměv.“                                       

                    

„Úsměv je odpočinkem unavenému, nadějí malomyslnému, slunečním světlem smutnému  

a nejlepším přirozeným prostředkem proti trápení.“ 

„Úsměv je vzdušné pohlazení. Darujte úsměvy. Nic vás nestojí a určitě potěší.“ 

                                      

                                                                                                     

Počítačové hry 
Já už pamatuju i úplné počátky počítačů, dokonce jsem našel v šuplíku se vším i několik originál děrných štítků, 

co se používaly do těch počítačů velkých jako kredenc. Nevím, jestli už i pro ně existovaly nějaké počítačové hry, 

asi ne. První hru, co pamatuju byla taková schovaná v krabičce, co se propojila do televize, která sloužila jako 

monitor a dva hráči hráli takový, jakože tenis. Pamatuju i nějaký Pac -Mac nebo tak nějak, to jsem chvilku hrál. 

Zkusil jsem i Wofsteina, ale nikam jsem s v něm nepropracoval. Pěknej byl Princ Of Persia, vždycky jsem spadnul 

do díry a nabodnul se na ty ostny v podlaze. Ne že bych si taky někdy nevystřílel nějakou tu vesničku, jak říká 

stejně starý Jan Kraus, ale nemám na to Play Station a neplánuju ho pořídit.  

Ale něco jsem přece jen s počítačovými hrami zažil. Sim City 4. Pozor, tak tuhle hru jsem opravdu nějaký roky 

hrál a moc mě to bavilo. Ve hře se stanete starostou města, které vylepšujete, plánujete, co kde budete stavět, 

dodáváte vodu a elektřinu. Pozor na odpadky, když je neodvezete, hned se vám občané bouří. Když jste to všechno 

dělali dobře, tak vám obyvatelé přibývali, platili daně, přibývaly na účtě peníze. Když ne, město velmi rychle 

zkrachovalo. Hlavně nedělat žádné rychlé změny, moc neinvestovat, pěkně pozvolna, vylepšovat elektrárny, 

dokoupit divadlo a až za padesát let stadion. Hlavně jste nesměli šahat na daně. Nesahat na daně!!! 

Nejen Mozart nebo Paul Cezanne vás mohou obohatit a něčemu nepřímo naučit. Je fajn když po letech zjistíte, že 

i blbá počítačová hra vám může něco dát, zjistíte, že hrát si s daněmi je finanční sebevražda. Obdivuji tu užasnou 

suverenitu našich politiků, kteří přehazují stovky miliard, jako sedlák vidlema kydá hnůj. Asi neslyšeli o dluhové 

spirále.                           Martin Brunner 

 

 

Viděli jsme…domácí výtvarnou galerii 

Z přírodnin 

Denisa Kleandrová            Tereza Navrátilová                            Jeroným Žárský 
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Karolína Mílová 

 

Jan Cicák: Hra přírodninami                                                                              Ester Dvořáková: Sova z listí 

Anna Borková 

 

 

 

Viktorie Košťálová:  

     Listy dokreslené bílou fixou                                                                 Viktorie Košťálová: Mandala z přírodnin 

 

             Matylda Svobodová: Svícen 
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Na sv. Martina: Martin na bílém koni 

 

Ema Přibylová                      Victoria A. Knejpová   

 

              Ela Ulichová (návrh) 

 

Ester Dvořáková                     Veronika Lupínková 

      

Ela Ulichová (provedení) 

 

                            Viktorie Košťálová 

 

 

Victoria A. Knejpová 
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                   Denisa Kleandrová: Husy    Ester Dvořáková: Svatomartinská husa 

 Justyna Lebedinská: Husičky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               Lenka Nýčová: Hejno husí 

 

Victoria A. Knejpová: Husy                                                        Natálie Maranová: Husí sněm  
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Viola Kovářová: Husy                  

Viktorie Košťálová: Husy 

      Zuzana Balcarová: Husí hejno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Aine Pourová: Adam a Eva 

             Klaudie Schöfelová: Nalepený strom 

   Denisa Kleandrová: Adam a Eva 

                                                                                

                                                                                                 Zuzana Balcarová: Adam a Eva 
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Marie B. Kovářová: Orchidej              Marie B. Kovářová: Louka  

       Robin Fürbacher: Portrét     Robin Fürbacher: Portrét II 

 

          (předloha) 

 

Lukáš Karas: Zvětšenina (akrylové barvy, tempery) 

 

 

 

 Ester Dvořáková: Veterinární auto (z boku a zepředu) 
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Eva Šrytrová: Model interiéru z balsového dřeva   Ema Přibylová: Plující zámek 

 

               Ema Přibylová: Létající brýle 

 Karel Holeček: Rozhledna 

 

 
       
 

 
 

         Tereza Navrátilová: Kolo 

 

 

                       Veronika Novotná: Kočár       Karel Holeček: Pohyblivá dálnice 
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 Kristýna Palusková: Miska na šperky                          Ela Ulichová: Jeřáb z vatových tyčinek 

  Klaudie Schröfelová: Hračky z ponožek 
 

Tereza Navrátilová: Kůň z ponožky 

                      

Matylda Svobodová: Plyšák had 
                                            Kristýna Palusková: Pletená šála  (na stroji) 

 

Ema Přibylová: 

Balicí papír 

k narozeninám 

 

 

 

 

 

Pavlína 

Palasmanová: 

Myšky pro kočku 
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…zvítězíme! aneb Rady redakční rady 

S příchodem druhé vlny koronaviru nám opět schází koncerty, divadla, prohlídky a  další zážitky. 

Nemůžeme do škol a knihoven, sportovních institucí a „gastro zážitky“ máme pouze přes výdejní okénka. 

Proto jsme se rozhodli, že přijdeme my k  Vám. Divadlo Drak, Filharmonie Hradec Králové, Galerie 

moderního umění, Klicperovo divadlo, Muzeum Východních Čech, Knihovna města Hradce Králové 

a Český rozhlas Hradec Králové spojují své síly a přinášejí Vánoce, tak trochu jinak. 

Každý den, až do toho štědrého s námi můžete on-line vstoupit do míst a organizací, které jsou nyní 

uzavřeny. Všechny organizace si mezi sebe rozdělily jednotlivé dny v  kalendáři a můžete se těšit na 

rozmanitý program. Filharmonie přispěje hudebními okénky, která rozmístila do míst, která jsou n yní 

veřejnosti nepřístupna. Muzeum Vás naláká na virtuální prohlídky a  s Galerií si něco krásného vytvoříte. 

Divadla Vás potěší čteným slovem a putováním do Betléma pro dětské publikum. Zbytek je překvapení…  

Velké poděkování patří všem účastníkům na tomto projektu a dále děkujeme institucím, které nám 

zpřístupnily svoje uzavřené prostory.                                                                  Zdroj: www.draktheatre.cz 

Přejeme Vám krásné a požehnané Vánoce! Kalendář najdete na  http://www.adventvhradci.cz/ 

Úvodní slovo: https://www.youtube.com/watch?v=I0rQtFeX7sg&feature=emb_logo 
            Muzejní adventní trh – virtuální řemeslné tržiště: 

https://www.muzeumhk.cz/muzejni-adventni-trh.html 

 

Jupí!  
Snad už máme to nejhorší za sebou, a i kdyby ne tak se musíme veselit! Budou Vánoce, už brzy! Já se už nemohu 

dočkat. Vánoce jsou super v tom, že je rodina spolu a užívají si každou chvíli. Už se vrátíme i do školy. Přes tohle 

všechno jsme to všechno nějak zvládli a pořád zvládáme. Musíme být optimisty! Pro všechny je to těžké a nikdo 

nečekal, že se tohle někdy stane. Ale pozitiva jsou například to, že jsme se naučili spoustu nových věcí a našli 

jsme si i nové zájmy. Ať už malování, kreslení, sporty anebo cokoliv jiného. Musíme být rádi za to, co máme, 

a hlavně za zdraví. Pokud chcete někoho aspoň trochu potěšit stačí, když se na něj usmějete alespoň očima, když 

máme pusy pod rouškou!                                                                                                                                        Viki 

 

Vzpomínáte si, jak jsem v minulém čísle ZUŠkovin psala, že je čas trávený doma 

skvělá příležitost k tomu naučit se něco nového? V tu dobu jsem ještě vůbec netušila, jak 

moc to o mně bude platit za měsíc. Začala jsem se totiž učit na nový hudební nástroj. 

V rámci nově připravované inscenace totiž možná budu hrát na zobcovou flétnu, 

a vzhledem k tomu, že jsem v životě nedržela v ruce žádný hudební dechový nástroj, je to 

pro mě velká novinka. Vždycky mi připadalo hrozně složité naučit se, jaké dírky mít 

zavřené pro jaký tón, a taky jak tón vůbec správně vytvořit… oproti mým domáckým 

smyčcovým nástrojům je to přeci jen hodně jiné. A tak jsem se v osmnácti letech začala 

učit hrát na flétničku tak, jako se to učí malé děti, úplně od základu. Jak nástroj správně 

držet, že se do flétny jen obyčejně nefouká, a když jsem pak zahrála svoje první Halí belí, 

měla jsem z toho velikou radost.  

Se zobcovou flétnou se kamarádím necelý týden, a podle toho to samozřejmě také vypadá. 

Hraju nejjednodušší písničky a mnohdy to nezní zrovna nejlíp, bůhví, co si o tom myslí 

sousedi. Ale hlavní je to, že mě to neskutečně baví a myslím, že mě to ještě dlouho 

neopustí.                                                                                                                          Terka 

 

 

 

Příjemná procházka  
Hrozně ráda jezdím na kole, a úplně nejradši na podzim. Všude je 

plno krásně zbarveného listí, sluníčko svítí a je ještě teplo.  Když 

jsem se jela s mamkou na kole minule projet, viděly jsme v parku 

plno velkých hub. Sice nebyly jedlé, ale vypadalo to velmi krásně! 

Tolik se nám to líbilo, že jsme další den zajely ty houby vyfotit. 

Bylo příjemné počasí a moc jsme si to užily. Choďte 

na procházky, dokud je hezky. Stojí to za to!                            VeŠ 

 

 
No řekněte, tyhle houby vypadají jako piknikový stolek a lavičky. 

Jen si vybalit svačiny.  

http://www.draktheatre.cz/
http://www.adventvhradci.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=I0rQtFeX7sg&feature=emb_logo
https://www.muzeumhk.cz/muzejni-adventni-trh.html
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Úsměv! Přichází jedno z nejkrásnějších období v roce. Období, kdy to doma voní po vanilce a skořici, je 

zima a vy máte chuť se jenom zachumlat do deky s knížkou nebo dobrým filmem. Tohle můžeme dělat pořád 

i v této zvláštní situaci. Letos to ale bude jiné. A asi si nebudeme moct dát na trzích svařák. Ale pojďme z toho 

vytěžit ta pozitiva. Věci, nad kterými se můžeme usmát! Udělejte si čaj, kafe nebo čokoládu. A jak jsem psala, 

zachumlejte se pod deku. Vím, že každý na to asi nemá čas, ale je důležité si najít chvilku pro sebe a oddechnout 

si. Jestli se nemůžete vidět s rodinou, zavolejte jim. Řekněte jim, že je máte rádi, zeptejte se, jak se mají. Uvidíte, 

že tím uděláte radost nejenom sobě ale i jim. Nebo pošlete vánoční přání poštou! V dnešní době internetu se úplně 

vytrácí to krásné kouzlo psaného přání. Úsměv na rtech vám i druhým vykouzlí určitě i to, když někomu 

pomůžete. V období Vánoc vzniká mnoho krásných projektů. Třeba Ježíškova vnoučata, kde můžete podarovat 

babičky a dědečky, kterým nemá vánoční dárek kdo dát. Nebo projekt Krabice od bot, kde můžete naopak 

podarovat děti bez rodičů. Je mnoho věcí, které se dají letos udělat jinak. 
A hlavně, buďme s rodinou! V této době aspoň s tou nejbližší. O tom Vánoce jsou. A přidejte úsměv!         M-O-A  

 

Domácí hummus aneb Úsměv prochází žaludkem 
Neznám moc hezčích pocitů, než když uděláte někomu jinému radost. Ráda se dívám do těch zářivých očí 

a usměvavého obličeje a za nic bych to nevyměnila. Nejvíc pro mě ale je, když můžu druhé obdarovat něčím 

dobrým k snědku. Jídlo je super dárek, který vykouzlí úsměv na rtech snad úplně každému! Dnes jsem si pro vás 

připravila jednu z mých nejoblíbenějších „pomazánek“, kterou můžete dát do hezkých skleniček a někomu 

věnovat třeba k Vánocům. Je mi jasné, že si zrovna pod pojmem „Hummus“ nikdo nepředstaví nic dvakrát 

lákavého, ale věřte nebo ne, tuhle dobrotu si opravdu oblíbíte. Na chleba, topinku nebo domácí placku. Základní 

recept je super jednoduchý, ale pro vás, co byste tuhle chuťovku rádi vyšperkovali, doporučuji přidat například 

pečenou červenou řepu, jako jsem v receptu udělala já, nebo třeba pečenou dýni s rozmarýnem a sušená rajčata 

s bazalkou. A proč je vlastně cizrna dobrá? Cizrna napomáhá správnému trávení a detoxikaci těla. Je zdrojem 

vápníku, mastných kyselin (např. kyselina listová), zinek, fosfor a hořčík. Obsahuje 3x více železa než maso! A je 

to plnohodnotná potravina plná bílkovin. Tak proč to alespoň nezkusit a neudělat něco pro naše zdraví během 

těchto sychravých dnů? 

Co budeme potřebovat na základní hummus: 250 g cizrny, asi 50 g tahini pasty, šťávu z půlky citronu, lžíci 

olivového oleje, 1 stroužek česneku, sůl, čtvrt lžičky římského mletého kmínu, 

50-70 ml studené vody, pro vylepšení malou červenou řepu 

Postup: 

Cizrnu namočíme na 8 až 12 hodin a poté ji vaříme do změknutí asi 1-1,5 hodiny. 

Mezitím zabalíme červenou řepu do alobalu a pečeme v troubě na 220 stupňů taktéž 

do změknutí – záleží na její velikosti. Vychladlou cizrnu nasypeme do mixéru 

a přidáme všechny ostatní ingredience a mixujeme, dokud nevznikne krásně jemný 

krém. V případ potřeby doléváme vodu. Abych řekla pravdu, dnes jsem v kuchyni 

nenašla ani tahini pastu a ani římský mletý kmín, a i bez toho byl hummus výborný! 

Upečenou červenou řepu oloupeme, nakrájíme na malé kostky a postupně přidáváme 

do mixéru k již hotovému hummusu. Kdo má rád pálivější, může přidat i chilli nebo 

více česneku. K podávaní nakrájejte mrkev, okurky a nějaké pečivo a vychutnejte si 

zdravou pecku!                                                                                                       k-Ája 

 

 

Rumové švestky-jednoduché cukroví pro dospělé  

Toto cukroví děláme doma na Vánoce každý rok 

a všichni ho máme moc rádi. Navíc je velmi 

jednoduché.  

 

 

 

 

 

 

 

Budeme potřebovat: celé sušené švestky, rum, oloupané mandle (dají se 

namočit do vařící vody a pak jdou oloupat snadno) a čokoládu na polevu 

Švestky namočíme na 24 hodin do rumu, aby se hezky nasákly. Poté do 

každé nakrojené švestky zabalíme 1 oloupanou mandli tak, aby uvnitř hezky 

držela. Nakonec už jen švestky namáčíme do čokoládové polevy a čekáme 

až oschnou a máme hotovo!                                                                      Terka 
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Na doma 

Kdybyste potřebovali poradit, popovídat si nebo vypovídat, zeptat se,  

neváhejte a napište na: psychologie@seznam.cz, http://www.psyx.cz/michaela-peterkova/        

 

A kdyby vám něco chybělo, máme pro vás opět několik divadelních tipů. Divadlo Alfa Plzeň pro diváky na domů 

připravilo rubriku Alfa zírá, kde si každý něco najde, přesvědčte se sami: 

https://www.youtube.com/channel/UC093TdFVoiKLW6cKWsfcf3A/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=6 

 

Naivní divadlo Liberec má také pro vás svou nabídku loutkových inscenací pro nejmenší, větší i velké, hledejte 

zde: https://www.youtube.com/channel/UCUXA4KvsudVekDQ9IZtPINg 

 

A do třetice nabízíme odkaz na GHTV – Geisslers Hofcomoedianten TV – soubor jistě znáte z festivalu Theatrum 

Kuks. Každý víkend poskytují jednu inscenaci. Nadcházející adventní víkend se podívejte na Dvě komedie 

v komedii a třeba i podpořte: https://www.geisslers.cz/ghtv 

 

Prosinec 

Fráňa Šrámek 

 

Po sněhu půjdu čistém, bílém, 

hru v srdci zvonkovou. 

Vánoční země je mým cílem. 

Až hvězdy vyplovou, 

tu budu blízko již.  

A budu ještě blíž, 

až lesní půjdu tmou. 

 

Tu ztichnu tak, jak housle spící, 

a malý náhle, dětinný,                                   Vincent Balcar 

a v rukou žmoule beranici, 

včarován v ticho mýtiny  

tu budu blízko již.  

A budu ještě blíž, 

svých slz až přejdu bystřiny. 

 

Mír ovane mne jak by z chléva, 

v němž vůl a oslík klímají, 

světýlka stříknou zprava, leva, 

noc modrá vzlykne šalmají, 

tu blízko budu již.  

Ach, jsem tak blízko již, 

snad pastýři mne poznají... 

 

Rok                         Ema a Helena Přibylovy: Vánoční přání  

Milena Lukešová 

 

Barevnou šňůrou měsíců   Přejeme vám všem úplně jiný nový celý rok! 

Vaše redakce sváže dny dohromady,                                          
udělá krok – byli jsme TAM. 

A jsme TADY.  
 

 

Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci 142, 551 01, Jaroměř, tel. 491 812 356 

e-mail: info@zus-jaromer.cz , www.zus-jaromer.cz 

 
4. číslo vychází 1. prosince 2020 s adventní nadějí 

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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