Úvodník
Přání Vaší (umělecké) duši
Zase se stalo, že Země při svém letu kolem Slunce dosáhla bodu „Nový rok“ a to je pro pozemšťany uznávající
kalendář impuls k tomu, že do svého okolí posílají přání různých dobrých věcí. ZUŠkoviny – které sice, jak by
mohla znít námitka, nejsou přece žádný pozemšťan, ale mohli bychom se o to hádat, protože když například leží
na zemi, co jiného by byly? – nezůstanou pozadu a tohle je jejich přání pro všechny kousky Vaší duše.
Smysly a vnímání: Ať vidíte, slyšíte, pociťujete a čucháte věci tak, jak opravdu jsou. Ať nezapomínáte, že máte
dvě uši a jen jedna ústa, abyste hodně naslouchali a méně produkovali. Ať pořádně vidíte světlo a stín a poznáte
komorní á na první dobrou.
Vědomí: Ať si uvědomujete, co je důležité. Ať je Vaše vědomí povzneseno krásnými slovy, tóny a barvami.
Pozornost: Ať Vám z reality vybírá a dál do hlavy posílá zásadní dění a současně ať zavrhuje a ignoruje věci
zbytečné. A v ZUŠce ať dáváte pozor!
Získávání zkušeností: Ať se nepřestáváte učit (hrát, zpívat, kreslit, cokoli) a ať pořád umíte žasnout!
Paměť: Ať Vám tahle strážkyně Vaší životní historie a sklad vědění a všeho, co umíte, dobře ukládá, uchovává
i vybavuje. Ať ani na pódiu nezapomínáte nic z toho, co jste pracně trénovali.
Potřeby a motivace: Ať máte všechno, co doopravdy potřebujete, a taky ne o strašně moc víc, než potřebujete.
Ať máte ve svém životě jasná a smysluplná „Proč?“. Ať k životu potřebujete krásu a nepřestáváte ji hledat!
Myšlení: Ať Vám to pálí a ať nemyslíte na blbosti:)
Emoce: Ať se nebojíte smutku (protože bez něj
neumíme docenit to nejkrásnější), ať se vůbec
moc nebojíte a ať se naštváváte jen, když to
opravdu k něčemu je. A hlavně – ať Vám
v mozku čvachtá a vybuchuje spousta radosti,
hlavně z těch malých, každodenních věcí,
protože na ně je nejlepší spoleh. (Včetně
každodenního rozvíjení svých uměleckých
sklonů.)
Loňský rok je nezapomenutelný; letošní snad
bude taky, ovšem brali bychom asi všichni,
kdyby byl nezapomenutelný z jiných než
covido-důvodů. Snad bude. Ale ať tak nebo
tak, ZUŠkoviny jsou tu pro Vás stále
– ponořte se do nich!
MIŠ

Lednovým tématem, které prostupuje naším prvním číslem roku 2021 je přání. Přání všeho nejlepšího
v novém roce, přání, že se budeme už co nejdříve potkávat, přání, že Vám Naše-Vaše ZUŠkoviny budeme moct
v tištěné podobě předat… Pět přání členů redakční rady sobě, městu, státu, světu a vesmíru najdete na dalších
stránkách. A co Vy? Jaká máte přání Vy?

ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA
Co byste popřáli do nového roku 1. sobě, 2. městu, 3. státu, 4. světu, 5. vesmíru?
Svá přání posílejte na info@zus-jaromer.cz nebo vhazujte do poštovní schránky ZUŠ (u zadního vchodu) anebo
do schránky ZUŠkovin v přízemí vedle učebny LDO s označením: Přání! Pokud se podepíšete, nebudete litovat!
Vaše přání otiskneme a odměníme! Těšíme se!
redakce

Z notesu pana ředitele
Přes všechna protivenství dnešní podivné doby se naše planeta protančila neomylně přes nebývale klidné Vánoce
a docela tichý Silvestr do nového roku. K začátku roku směřuje svá přání, předsevzetí a doufání mnoho lidí.
Začátek něčeho nového nám vždycky dodává čerstvé síly na cestě, která bývá někdy hodně vysilující. Minulý rok
nelehkým byl. Mohli bychom si jistě dlouho vyprávět o všech možných nepříjemnostech, které jsme si na začátku
ledna 2020 vůbec nedokázali představit. Ale pojďme raději nové síly, nová předsevzetí a doufání, upnout v naději,
že se vše začne v dobré obracet. Každá nepříjemnost časem pomine a my ten návrat můžeme svým zodpovědným
chováním, radostnou myslí a poctivou prací zcela jistě připravit. Snažím se být připravený, abych byl co nejméně
zaskočený, až budu muset zase ve svém notesu plánované akce škrtat, přesouvat, ale také narychlo plánovat,
až budeme školu zavírat a zase otvírat, zkrátka podle toho, jak se celá situace s tou zatracenou kulovitou potvorou
bude vyvíjet. Protože se všechna nařízení dějí většinou poměrně rychle, nemohu vám teď na tomto místě napsat
o žádné plánované akci. Sledujte proto školní web, kde se v aktualitách dozvíte vždy nejrychleji vše, co se bude
nově dít. Ani nevíte, jak moc si přeju, abychom zase mohli tisknout plakáty s přehledem akcí a abych o nich mohl
na těchto místech psát. Je to jedno z mnoha přání, kterých míváme zejména v tomto čase plno. Přejeme si
navzájem, přejeme svým blízkým, přátelům, známým, také můžeme přát sobě, a protože je tématem prvních
ZUŠkovin roku 2021 „přání“ posílám přání s plným vědomím toho, že udělám, co bude v mých silách, aby se
vyplnila.
A teď k těm otázkám. Sobě přeji Zdraví těla i duše, lásku bližních a studnici inspirace.
Městu přeji, aby mělo dostatek sil, prostředků a osvícených nápadů postarat se o vše, co lidem v Jaroměři život
usnadní, zpříjemní, ale také třeba zachrání.
Státu přeji, aby se v něm všichni jeho obyvatelé cítili bezpečně, s vědomím, že je od špatného a zlého dokáže
uchránit, a aby vždy na prvním místě dokázal pečovat o nemocné, bezbranné a nemohoucí.
Světu přeji, aby v něm zavládla rovnováha a klid a aby v něm všichni lidé žili v jistotě, že k takovému stavu
mohou přispět.
A u vesmíru pouze doufám, že v něm bude vše na svých místech a na svých drahách, protože tak je to dobré.
Zdraví a lásku přeje Vám, ale i sobě a celému světu Váš Vlastimil Kovář

Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá
opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká
republika, že po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou. Koleda ale zrušena není! Přesouvá se
do online prostředí – proto přivítejte naše virtuální koledníky a přijměte online požehnání. Koledování probíhá na
https://www.trikralovasbirka.cz/, spolu s umístněním pokladniček na veřejných místech. V Jaroměři budou
pokladničky, do kterých můžete přispět, umístěny od 5. 1. do 22.1.2021 na těchto místech:
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lékárna U Anděla strážce na náměstí, lékárna Na poliklinice, lékárna Na Ptákách, Vinotéka u sv. Mikuláše
na náměstí, ZUŠ F. A. Šporka, Řeznictví a uzenářství Uhlíř Jindřich, ul. Sv. Čecha
Na obecních úřadech: Habřina, Heřmanice, Chvalkovice + obchod, Jasenná, Nový Ples, Rasošky, Rožnov,
Velichovky, Vlkov + obchod, Zaloňov
V kostelích sv. Mikuláše v Jaroměři a Nanebevstoupení Páně v Josefově
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=V5hk4OSAnNI&feature=emb_logo
https://www.trikralovasbirka.cz/podekovani/online-pozehnani/

Bylo – Nebylo
Prosincová výtvarka byla balzámem pro duši
Hned po nástupu na prezenční výuku malí i velcí výtvarníci začali pracovat
na výzdobě naší školy především z přírodninového materiálu. S paní učitelkou
Kovářovou jsme navštívily krásnou, ten den čerstvě zasněženou, zahradu nedaleko
Dvora Králové nad Labem. Velké arboretum u lesa ve Zdobíně a jeho majitelka paní
Kuhnová nám poskytla dostatečné a přímo nepřeberné množství jehličnatých
a listnatých větví, dlouhých šlahounů psího vína, břečťanu a sušených travin a květů,
dřevěných špalíčků i lýkových provázků. Vedle věnců na vstupní dveře školy a před
koncertní sál se vytvářely vánoční svícny, zákoutí s lesní zvěří sestavené z malých
klacíků, anebo krásné betlémky s Ježíškem, Marií a Josefem dotvořené březovými
větvičkami a ovčím rounem. Škoda jen, že přírodní krása těchto aranžmá nezdobila
chodby školy dlouho, a ne všichni měli čas a prostor si ji prohlédnout. Samotní
tvůrci byli totiž nedočkaví, aby si jimi mohli dotvořit předvánoční atmosféru u sebe
doma a potěšit všechny kolem.
Předvánoční hodinku plnou těšení se a vyprávění o zvycích a obyčejích v našich
domácnostech jsme si tentokrát koronavirovým řáděním nenechali vzít a vytvořili si
ji s předstihem. Žáci i studenti si přinesli napečené vánoční dobroty a uprostřed třídy
nám vznikl ostrůvek naaranžovaný samotnými dětmi, třídou se rozvinula vůně
různorodých čajů, skořice a hořících svíček. Každý hodoval při vyprávění a při tvorbě a čas zbyl i na házení
„střevícem – pantoflí“ nebo rozkrajování jablíček, hořících sirek zapíchnutých do jablíčka a někdy i vyplňování
křížovek a doplňovaček.
RU
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Představujeme…online stream Convivia
Streaming (z anglického stream – proud) je technologie kontinuálního přenosu audiovizuálního materiálu mezi
zdrojem a koncovým uživatelem pomocí datového proudu. V současné době se streamingu využívá především
pro přenášení audiovizuálního materiálu po internetu.
Wikipedie
O přímý přenos představení „Erben 1862“ požádala produkce festivalu Přelet nad loutkářským hnízdem a soubor
Convivium souhlasil. Inscenaci jsme nehráli od začátku září, znamenalo to pobýt spolu celou neděli 13. prosince
a hlavně novou, zatím neznámou, výzvu… Zkoušeli jsme od rána v Divadle NaČerno, kde už byla připravena
technika. Dvě kamery (pro celek a detail), mikrofony, kabely, světla, počítače…Jak hrát divadlo bez diváků
s technikou, která může i zklamat? S představou! A tak jsme si představili všechny naše kamarády ale i další
diváky „na druhém konci…někde v dálce v obýváku“ a hráli jako o život. Kdo jste byli přitom, poznali jste to.
Díky kameramanům Ondřeji Košťálovi a Václavu Kracíkovi všechno dobře dopadlo, děkujeme pánové! Děkujeme
paní ředitelce Monice Brychové a technikům divadla, kteří nám vyšli vstříc a mohl se tak uskutečnit první online
stream z Divadla NaČerno v historii. Pevně doufáme, že i poslední. Protože nic nenahradí zážitek ze společného
setkání herců a diváků v jednu chvíli a na jednom místě.
Jé

https://www.youtube.com/watch?v=7V97pEekxTw
Přelet nad loutkářským hnízdem – přehlídka nejinspirativnějších inscenací profesionálních a amatérských
divadel a nezávislých skupin za uplynulou sezónu
Soubor Convivium - Karolína Novotná, Jan Kosejk, Tereza Prokešová, Kamila Šourková a Veronika Brožková

Přišla jsem… Novoročenka - PéeFko
Novoročenka (PF, slangově péefko – zkratka francouzského Pour féliciter – „pro poblahopřání“) je obvykle
papírová kartička nebo e-mailová zpráva s přáním do nového roku. Novoročenka je nenáboženskou alternativou
vánočního papírového přání „Šťastné a veselé Vánoce“. Zvyk rozesílat koncem roku novoročenky se ujal právě
v České republice, ve většině zemí světa zůstává doposud populární tradiční vánoční přání. Papírová novoročenka
s přáním do dalšího roku se u nás stala populární v průběhu 19. století. Vzhledem k tomu, že její podstatou je
náhrada za přání veselých Vánoc, lze předpokládat, že k jejímu rozmachu přispěla sílící sekularizace (=potlačení
vlivu náboženství). Dalším argumentem pro tento předpoklad je skutečnost, že popularitě se nejprve začala těšit
ve městech, nikoli na vesnicích s konzervativnějším náboženským obyvatelstvem. Další příčinu rozmachu
novoročenek lze spatřovat v narůstajícím společenském, ale i celkově hektickém životním stylu obyvatel města.
Už v polovině 19. století byl totiž rozmáhající se zvyk novoročenek kritizován, jako nouzová omluvenka, rozesílaná
přátelům místo jejich osobní návštěvy. Významným popularizátorem novoročenek byl v první polovině 19. století
hrabě Karel Chotek z Chotkova a Vojnína (1783–1868). S jeho jménem je údajně spojeno též pronikání zkratky
PF, z francouzského „pour féliciter“, do českého prostředí. Francouzština patřila na počátku 19. století k povinné

4

výbavě nejvyšších společenských vrstev, francouzská inspirace není proto překvapující. Ačkoli docházelo
k pokusům používat místo francouzského PF zkratku německou nebo českou, zkratka PF v českém prostředí
zdomácněla a je dnes běžnou součástí většiny současných českých novoročenek. Přitom ve Francii ani v ostatních
zemích se toto slovní spojení pro novoroční přání v současnosti nepoužívá.
Wikipedie

Vstup do nového roku je tradičně obdobím nejrůznějších předsevzetí, slibů a v neposlední řadě také přání. Letos
tomu určitě nebude jinak, dokonce si myslím, že lidé budou doufat a přát si ještě mnohem více než jindy.
Všichni totiž víme, že uplynulý rok nebyl ideální a neměli jsme mnoho příležitostí užít si radosti a těšit se
z hezkých chvilek strávených s našimi blízkými. A tak všichni určitě svorně doufáme, že letošní rok bude jiný,
lepší. Že se nám budou katastrofy co nejvíce vyhýbat, budeme se moci scházet a užívat si všechno hezké, co nás
baví a po čem toužíme.
A co bych já chtěla do nového roku popřát každému z nás? Snad to, aby se nám, a samozřejmě také našim
nejbližším, splnila co největší část našich vyřčených novoročních přání. Aby byl následující rok co nejvíce
pohodový, klidný a strávili jsme ho co možná nejpříjemněji. Abychom k sobě navzájem byli ohleduplní, laskaví
a milí a navzájem se co nejvíce podporovali v těžkých chvílích, snad jsme se to přes úskalí minulého roku alespoň
trošku naučili.
A pokud bych měla něco popřát naší milované ZUŠce, určitě to, aby byla co nejčastěji otevřená a mohla nás
ve svých dveřích vítat. Musí být bez nás hrozně opuštěná a smutná. Navíc do ní všichni chodíme rádi a myslím,
že nám po delší době moc chybí. Mně určitě.
Terka
V posledních letech si pokaždé, když vstupuji do nového roku, připravuji, co bych chtěla dělat jinak a lépe, ale
i to, co bych už rozhodně dělat nechtěla. Psaním tohoto článku rovnou porušuji své první předsevzetí – odevzdávat
věci v čas, udělat všechnu práci s předstihem, nehonit vše na poslední chvíli, a ne až po deadlainu. Teď už
nenadělám nic, ale věřím, že tuhle svou největší neřest v letošním roce překonám! Přeji Vám, abyste i Vy
překonali své neduhy a udělali z roku 2021 přesně ten Váš rok. Rok 2020 byl zlomový. Prošli jsme si něčím úplně
novým a určitě nás to posunulo dál, zocelilo a spojilo. Nebo naopak? Přeji nám všem, abychom byli v novém roce
více spolu, více tady a teď, abychom se více poslouchali a pomáhali si. Začínám se v tom klišé trochu topit, že? To
je znamení, abych už končila, ale ještě dodám, co přeji vesmíru. Chtěla bych, aby nám ukázal další obydlenou
planetu. Čekám na mimozemský kámoše od malička, tak snad bude následující rok přesně takhle magický!
Tak pravou nohou do něj!
k-Ája
Nový rok je tu a s ním i všemožná přání, kterými se všichni vzájemně obdarovávají. Naší drahé ZUŠce přeji, aby
se v ní zas mohli scházet malí i velcí umělci. Aby se z oken opět rozezněly veselé melodie a abychom se zase
mohli setkávat na večerních koncertech. Městu bych přála, aby se na ulicích zase scházeli lidé a mohli se na sebe
vzájemně usmívat (nejen přes roušky). Státu bych přála, aby dobře zvládnul všechno, co mu další rok nachystá.
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Zemi bych přála ukázněné a uvědomělé obyvatele. Světu asi nejvíc ze všeho mír a lásku. Je to sice ohraná fráze,
ale něco na ní přeci jen je. A sobě bych přála, abych to všechno předešlé mohla zažít. A Vám všem z celého srdce
přeji, ať se i Vám Vaše přání splní. Hodně štěstí, zdraví, a především lásky a radosti do nového roku!
Pá
Co bych přála sobě? Sobě i všem ostatním studentům bych do nového roku přála, abychom mohli konečně znovu
nastoupit do školy. Vzdělávání doma je sice pohodlnější varianta, ale moc znalostí jsem si z něho neodnesla. Také
bych si přála, abychom se všichni mohli normálně scházet a aby se mohly pořádat akce. Městu bych přála, aby
byla konečně opravená nebo alespoň otevřená lávka přes slepé rameno Labe. Tato lávka je už druhým rokem
uzavřená s tím, že se bude opravovat, ale pořád se nic neděje. Státu a světu přeju v podstatě to samé. Aby se
podařilo snížit počty nakažených a aby už nebylo potřeba vymýšlet další a další opatření. Myslím, že to je
momentálně nejdůležitější. Každopádně všem přeju šťastný nový rok!
Mš
Sobě bych do nového roku přála zdraví a také, aby mi to šlo ve škole, v zušce a na ostatních kroužcích a abych
na ně vůbec mohla chodit.
Městu bych přála spokojené obyvatele, aby se mohly pořádat všelijaké akce a abychom se mohli scházet.
Našemu státu bych přála poklidnější rok než rok 2020 a aby lidé mohli zase cestovat, navštěvovat se a zase se
veselit.
Světu bych přála zmírnění pandemie a aby se pomalu vracel do normálního stavu a také bych si přála, aby byli
všichni lidé zdraví.
Vesmíru bych přála, aby nebyl tak znečištěný a aby byl tak hezký jako dřív.
Viki
Co bych popřála do nového roku?
Sobě bych popřála abych byla šťastná a zdravá.
Městu, aby ulice zase trochu ožily.
Státu, aby se už trochu zorientoval v této situaci
a nějak to už dal dohromady.
Světu, aby byla už situace konečně v pořádku.
A vesmíru? Dej se do pořádku!
Když ale ty v pořádku vlastně jsi!
M-O-A

Co popřát?
1. sobě Dobrý pocit ze života
2. městu Aby ti, co v něm žijí, byli rádi, že žijí
právě v něm
3. státu Hrdé občany a jejich šťastnou ruku
v říjnových volbách
4. světu Spokojené velryby, srnky, žáby, včely
a ploštice
5. vesmíru Ať ho neopouští gravitace ani Pánbůh
Miš
Nejen sobě přeji, aby se zase mohlo chodit do školy, do ZUŠky a sportovat.
Městu přeji lepší květinovou úpravu.
Státu méně nakažených lidí. Světu, aby porazil koronavirus a aby měl méně zbytečných plastů a odpadů.
Vesmíru, aby se mu nesrazily planety s meteoritem nebo asteroideim.
A Vám hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku!
VeŠ

Viděli jsme…

…vánočního skřítka Filipa, který v zušce přál štěstí, zdraví a vyučoval v poslední školní prosincový pátek…
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…soubor Popcorn, který byl spolu moc rád
a soubor Je to tajný!, který vesele doháněl práci na nové inscenaci…

…vánoční aranžmá ve výtvarném oboru a přípravu animovaného seriálu dramaťáku
(políčko z dílu Anny Jirkové).

…zvítězili jsme!
Soubor Možná už…ve finále přehlídky Čtenář
na jevišti
Letošní přehlídky scénického čtení Čtenář na jevišti se opět
zúčastnil soubor Možná už…
Pro scénické čtení si vybral knihu Venduly Borůvkové „1918
aneb Jak jsem dal gól přes celé Československo“. Odborná
porota vybrala ze zaslaných „distančních“ prací tři
nejpodařenější. Soubor je pozván do finále přehlídky Čtenář
na jevišti, které se, doufejme, uskuteční v dubnu 2021 v rámci
mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy. Blahopřejeme!
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Na doma
Kdybyste potřebovali poradit, popovídat si nebo vypovídat, či zeptat se,
neváhejte a napište na: psychologie@seznam.cz, http://www.psyx.cz/michaela-peterkova/

!!!Dárek pro abonenty ZUŠkovin!!!
V lednové tištěné verzi ZUŠkovin Vám přinášíme antistresový dárek pro radost, dobrou náladu a pro chvíli
společného tvoření. Připravila ho pro Vás Alžběta Chrásková, žákyně výtvarného oboru. Víc neprozradíme, těšte
se a až to bude možné, určitě se pro 5. číslo v zušce zastavte! A buďte zdrávi!
Vaše redakce
Přání na ostrově
Ztroskotají tři chlapi na pustém ostrově a chytí zlatou rybku. Zlatá rybka slibuje splnit tři přání. První si přeje být
doma, druhý si také přeje být doma. A třetí: Co já tady tak sám? Tak ať se oba vrátí!
Ve školce
Paní učitelka pomáhá chlapečkovi před vycházkou s obouváním bot. Oba tlačili, tahali, ale pořád se do těch
botiček nemohli dostat. A když se to konečně podařilo, tak si oba upocení sedli, chlapeček se podíval na boty:
„Paní učitelko, mám botičky obráceně!“ Paní učitelka se také podívala a skutečně, boty byly obuty obráceně. Paní
učitelka však zachovala klid. Boty s menší námahou znovu sundala a znovu je rvali na nohy. Tentokrát správnou
botu na správnou nohu. Potom se chlapeček podívá na boty: „To ale nejsou moje botičky!“ Učitelka se kousla
do jazyka a místo toho, aby na něj zařvala: To jsi nevěděl dřív? s námahou zase botičky sundala. Když byly boty
dole, povídá chlapeček: „To jsou botičky mýho brášky. Maminka mi je ráno dala, že je budu nosit.” Učitelka už
nevěděla, jestli se má smát nebo plakat a znovu pomohla chlapečkovi do bot. Když mu po té úporné práci
pomáhala do kabátu, se zeptala: „A kde máš rukavičky?” Chlapeček odvětí: „Rukavičky mám nacpané
v botičkách!“

Šťastný, klidný a zdravý nový rok!

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
5. číslo vychází v lednu 2021 s dárkem a vírou,
že Vám je budeme moct předat osobně, protože: Jak na Nový rok, tak po celý rok!

redakční rada: k-Ája (Karolína Novotná), M-O-A (Adéla Moravcová), Pá (Pavlína Tichá),
Mš (Michaela Zelená), RU (Radka Ulichová), Viki (Viktorie Ulrychová), VeŠ (Veronika Štursová),
Terka (Tereza Prokešová), MIŠ (Michaela Peterková), VK (Vlastimil Kovář), šéfredaktor: Jé (Jarka Holasová)
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