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Úvodník 

Výročí 
Výročí, to je když ... od něčeho k něčemu uběhne právě rok, a to je, když se Země kolem Slunce obtočí. 

Od jedněch vašich narozenin k těm dalším musí náš vesmírný příbytek nakroužit 940 milionů kilometrů. Jakmile 

to udělá, ocitne se ve stejném (?) bodě vesmíru jako před rokem, a to znamená, že se může začít rozbalovat a slavit 

a případně bědovat nad počtem svíček na dortu. Právě rostoucí počet svíček ovšem naznačuje, že to není „stejný 

bod“ ve vesmíru, ve kterém jsme se ocitli – loni byl jinde, po roce je to o něco jiný vesmír, i naše Země má 

na tachometru o rok víc a Slunce se po roce termonukleárních reakcí trochu přiblížilo konci své záruční doby. 

Všechno se to řítí dopředu jako po namaštěné spirále ... a my tohle řícení potřebujeme trochu zklidnit, takže spolu 

svážeme a propojíme všechny první květny svátkem práce, všechny třetí květny založením první kešky, všechny 

šesté květny otevřením Eiffelovky, všechny osmé květny koncem války, všechny třiadvacáté květny uděleným 

patentem na tahací harmoniku a tak dále, abychom se z toho fofru nezbláznili a dodali si aspoň iluzi, že 

se můžeme vracet v čase. 

My lidé máme výročí rádi – když pominu radost z oslavování, vánoční či narozeninové dárky a občasné volno 

z uznaných svátků plynoucí, tak možná proto, že každé takové výročí představuje stálost (děje se každý rok 

ve stejný den) a zároveň proměnlivost (každý rok je jiný, čas plyne, nikdy to není koupel ve stejné řece jako 

kdysi). Pohodlná stálost a provokující proměnlivost jsou dvě krajnice, mezi kterými nás čas žene dál a dál 

k novým zážitkům, zkušenostem i k dalším výročím. A jedno takové, dokonce kulaté, slaví v těchto dnech 

i jaroměřská ZUŠka – holce je krásných osmdesát let! Nejlepším dárkem pro ni je, že už zase ožila velkými 

i malými umělci. Ať to vydrží!                                                                                                                               MIŠ 

 

Dárek ve formě vystřihovánky a skládanky přikládáme, čtěte na zadní straně ZUŠkovin! 

 

Z notesu pana ředitele 

Otevírám svůj notes na předposlední stránce a několikrát se snažím ujistit, že jsem nenalistoval nějaký jiný měsíc 

nebo dokonce rok. Květen vždy býval nejúrodnějším měsícem co do počtu koncertů, představení a výstav. 

V přírodě začíná vše rozkvétat, bzučet a štěbetat, člověk neví, co obdivovat dříve a podobně tomu bývalo i v naší 

zušce. Akcí bylo tolik, že se nevešly na tradiční formát plakátu. Přesto, že plakát s akcemi je v současné době 

zbytečný, příroda nám nepřestává přinášet krásu a možná o to více budeme mít času se z té květnové nádhery 

radovat. To, že květen nepřináší žádné veřejné akce, ještě neznamená, že by se v naší zušce nic nedělo.  Naopak. 

Už čtrnáct dní se můžeme ve škole scházet při výuce. Prozatím tedy jen na individuální výuce nebo konzultacích. 

Ale ani nevíte, jak je příjemné, slyšet že naše budova zase žije. Nástroje se překřikují jeden přes druhého, jako 

v přírodě. Doufám, že se situace zlepší natolik, abychom se mohli co možná nejdříve potkávat i při kolektivní 

výuce v dramaťáku, ve výtvarce, v souborech, orchestrech. Při společné práci, kdy její sdílení přináší tolik 

krásného. A protože výsledky našeho tvoření nemůžeme zatím prezentovat živě, využíváme papírové stránky 

ZUŠkovin a webové stránky školy a dáváme o sobě vědět. Z webových stránek školy se jednoduše dostanete 

na zuškový youtube kanál, kde si můžete kdykoliv prohlédnout videa, které vznikají všem obtížím navzdory. 

Jedno větší video teď budeme natáčet přímo v našem sále. V měsíci květnu bylo vždy několik podvečerů 
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vyhrazeno absolventům školy, a protože se zatím nemůžeme setkávat osobně, tak jedno velké absolventské video 

postupně natočíme. Nechejme se překvapit, co s sebou přinese poslední měsíc školního roku. Možná se budeme 

moct potkat na koncertech, představeních a výstavách a možná, že ne. I když pohled na zaplněný notes je 

rozhodně veselejší než na jeho poloprázdné stránky, mám radost z toho, že vší nepřízni navzdory se práce 

v žádném oboru zušky nezastavila, a stále vzniká spoustu znamenitých výsledků uměleckého tvoření. 

                                         Na společné setkání se těší a radost z rozkvetlého května Vám přeje Váš Vlastimil Kovář. 

 

Náš unikátní systém uměleckého vzdělávání a proč si ho vážit 
Víte, že síť základních uměleckých škol v České republice je ve skutečnosti ve světě takovým unikátem? Já to až 

donedávna nevěděla. Dostupné umělecké vzdělání za cenově únosné školné, ke kterému má přístup každý, kdo má 

alespoň špetku talentu, jsem vždy brala jako samozřejmost. Až do nedávné doby, kdy jsem zjistila, že ne v každém 

státě je běžné mít ZUŠku skoro v každém městě, kde si můžete vybrat z desítek možností, čemu se věnovat.  

Naše ZUŠka k tomuto ojedinělému systému samozřejmě také patří a letos slavíme již 80 let její existence. 

Vzdělávání v oblasti umění má ale dlouholetou tradici nejen v našem městě, ale i všude jinde v našem státě. 

A proč že je vlastně tak přínosné a důležité? Již od útlého věku nám předává dovednosti a zkušenosti, které nám 

v dalším životě přináší nespočet výhod. Učí nás trpělivě vytrvat u úkonu, který zpočátku není snadný, ale časem 

a urputným snažením přinese výsledky. Skrze koncerty, divadelní představení, taneční čísla či výtvarné vernisáže 

získáváme schopnost prezentovat ovoce své práce před publikem. V mnoha případech zjišťujeme, jaké benefity 

přináší práce v kolektivu. Umění ve všech podobách také rozvíjí naši představivost, kritické myšlení a schopnost 

rozpoznat a ocenit kvalitu, a to nejen v umění, ale i v kterémkoliv jiném odvětví.  

Tak naší ZUŠce přejme k jejímu krásnému výročí všechno nejlepší, a doufejme, že společně s ostatními 

uměleckými školami nám bude ještě alespoň dalších 80 let předávat nejen umělecké dovednosti, ale i do dalšího 

života tolik potřebné zkušenosti a hodnoty.                                                                                                          Terka 

 

V současném školním roce si připomínáme 80 let fungování uměleckého školství v Jaroměři. 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. (Více o historii 

školy si můžete přečíst na našich stránkách 

www.zus-jaroměř.cz, pod záložkou 

historie.) Míst, kde se vyučovalo 

v Jaroměři umění, bylo několik a je 

k neuvěření, že i naše současná budova už oslavila své dvacetiny.  

Projekt ke schválení stavebního povolení byl schválen a staveniště předáno 29. listopadu 1999. Zpočátku se 

jednalo o rekonstrukci staré budovy 

a přístavbu sálu. Rekonstrukci přerušila 

povodeň v březnu roku 2000. 

Při odstraňování následků povodně ještě 

došlo k úpravě projektu a budova školy 

byla vystavěna téměř celá znovu, 

ale s pečlivým zachováním vzhledu 

původní budovy. V budově je celkem 

deset tříd hudebního oboru, jedna učebna 

pro hudební nauku, dále učebna 

výtvarného oboru a učebna oboru 

literárně-dramatického. Domeček naší 

školy nám často bývá těsný a také možná 

proto jsou všechny prostory 

do posledního místečka zaplněné 

inspirující atmosférou. S obdivem 

http://www.zus-jaroměř.cz/
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k vlídnému, téměř rodinnému prostředí naší školy se pak často spontánně vyjadřují kolegové z jiných zušek 

a vůbec všichni, kdo do budovy vkročí poprvé. Mně samotnému je v budově školy příjemně a doufám, že se v ní 

tak cítí všichni - žáci, učitelé, rodiče a ostatní návštěvníci. Naše škola svojí přívětivostí vybízí k návštěvě a k tomu, 

abychom se do ní s chutí vraceli. To vůbec neberu jako samozřejmost a moc si toho vážím. K vřelému pocitu 

z naší školy přispíváte všichni – žáci, učitelé, rodiče, prarodiče a ostatní přátelé školy svoji poctivou prací, která 

má povznášet, občerstvit a dělat svět kolem nás stále krásnějším. V naší škole se to daří a já si přeji, aby tomu tak 

bylo neustále.                                                                                                                                                            VK 

 

ZUŠka má narozeniny! My máme přání jediný… 

 

Ať jste s druhu psavců nebo nepsavců, zkuste to! Napište a pošlete krátké přání, pár slov, co byste popřáli nebo 

na co vzpomenuli, cokoliv, z čeho by měla naše 80-ti letá dáma radost. Své gratulace a vzkazy posílejte 

na info@zus-jaromer.cz nebo vhoďte do zuškové poštovní schránky u zadního vchodu nebo přímo do schránky 

ZUŠkovin v přízemí budovy vedle učebny LDO. Děkujeme a těšíme se!                                               Vaše redakce 

 

Chtěla bych naší zušce popřát všechno nejlepší k narozeninám! Přeju jí hodně hudebníků, výtvarníků, dramaťáků 

a ať její dveře zůstanou ještě dlouho otevřené dalším budoucím umělcům. Umělecké vzdělávání je hodně důležité 

a já osobně jsem opravdu ráda, že mohu tuto zušku navštěvovat. Zažila jsem tady toho spoustu a doufám že těch 

zážitků ještě hodně bude!                                                                                                                                          Mš 

 

Drahá ZUŠko, i já Ti přeji všechno nejlepší k Tvým osmdesátinám! Tolik let a stále tolik života... Prožila jsem 

s Tebou (a věřím, že ještě prožiju) plno krásných chvil, ať už na hodinách, koncertech, akcích, přehlídkách, nebo 

jen tak na lavičce na Tvé zahrádce. Přeji Ti, ať se z Tvých oken i nadále line tolik krásné hudby, ať jsi stále tak 

veselá a akční, a i nadále Tě navštěvuje tolik milých a šikovných lidí. Ani netušíš, kolik radosti, dovedností 

a báječných přátel i zážitků jsi mi dala. Tak všechno nejlepší!                                                                                 Pá 

 

Letos je to 80 let… 
co se v Jaroměři objevila hudební škola. Je zajímavé se zamyslet nad tím, kolik generací již touto školou prošlo.  

Na klavír sem chodila moje mamka a vzpomíná na časy tady strávené pozitivně. Nabízí se otázka, jestli je vůbec 

„nějaké“ umělecké vzdělání důležité? Je vůbec potřebné k životu? Nesmírně! Pokud to možnosti a třeba i peníze 

dovolí. Jsem neskutečně vděčná své rodině, že mi toto vzdělání dopřála a ještě dopřává, a že to není úplná 

samozřejmost. I když jsem u všeho úplně nevydržela, studium mi do života přineslo hodně, třeba všeobecné 

povědomí o kultuře a možnost tvořit v kolektivu. Mohla jsem se zúčastnit různých akcí, setkat se s inspirativními 

lidmi a podívat se na místa, na která bych se nepodívala. 

I když se z nás všech nestanou umělci, kteří by se tím, čemu se věnovali v ZUŠ, živili. Ale určitě jsme chápajícím 

a poučeným publikem. Hrát na elektrické klávesy po tom, co jste hráli na klavír, je až utrpením. A to se klavíru už 

v ZUŠ nevěnuji. Jsem moc ráda za moji zkušenost hudební i dramaťáckou, která bude navždy součástí mého 

života!                                                                                                                                                                 M-O-A 

  

Utíká to… 
Do zušky chodím devátým rokem, už od mateřské školky…hodně rychle to utíká. Rodiče mě přihlásili 

do dramaťáku kvůli tomu, že jsem se neustále předváděla. Také jsem byla hrozně ukecaná a malinko 

i hyperaktivní, což mi zůstalo doteď. I když jsem byla při výuce poměrně dost tichá… teď už nejsem. Pamatuji si, 

že jedna z prvních pohádek, co jsem hrála byla Kůzlátka, loutku kůzlátka doma pořád mám. Potom jsme hráli 

o myškách nebo o Budulínkovi, já byla dědeček. Při představení bývám trochu nervózní ale postupem času 

vždycky o malinko míň… Soubor, do kterého chodím, se často měnil, někdo přišel, někdo odešel. Ale s Vendy 

mailto:info@zus-jaromer.cz
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a Majdou jsem tam od začátku. A máme stále i stejnou učitelku, Jarku, za což jsem moc ráda. Nyní se náš soubor 

Popcorn nemění, je nás devět. Herectví mám v krvi, protože můj děda byl kulisák a občas si i nějakou roli 

v městském divadle zahrál. On je pořád takový herec a neustále se předvádí a vymýšlí vtípky.  
 

Přidávám vzpomínky mojí sestry, která chodila do zušky do výtvarného oboru:  

„Původně jsem chtěla jít na flétnu, ale řekli mi, že nemám hudební sluch. Přitom, když jsem čekala na zkoušky, 

jsem namalovala motýla. Řekli mi, že pěkně maluji a vzali mě místo flétny na výtvarku. A teď díky tomu chodím 

na sklářskou školu, takže je vlastně dobře, že jsem se nedostala na flétnu, protože od té bych časem zřejmě 

upustila a výtvarnictví mi zůstalo doteď. Nejvíce mě vždy bavilo, když jsme jeli malovat do Kuksu.“               Viki 

 

Ještě distanční Bylo – Nebylo 

Aprílový duben z výtvarky 
Příroda se pomalu, ale jistě probouzí, ale počasí, mraky a sněhový déšť nebo kroupy, či noční a ranní mrazíky 

tomu probuzení moc nepřejí. Ve výtvarce jsme nespali a ani se právě neprobouzíme. U nás bylo naopak všechno 

jako v pravém rozpuku mladého a čerstvého přicházejícího jara. Na nedostatek práce jsme si nestěžovali, všichni 

se rozvíjeli, jak mohli, pracovalo se o sto šest a někteří se stihli věnovat i své volné tvorbě. Obrázky zvířat 

z africké savany, kresby a malby se střídaly s kombinovanými technikami stříhaných pestrobarevných afrických 

masek a s neméně rozmanitými geometrickými vzory tamtéž. Ve druhé části měsíce jsme se zaměřili na další 

krásné téma - přání, psaní básniček a tvorba kytiček - pro naše maminky, které v květnu mají svůj velký 

celosvětový svátek. I když se v Evropě slaví různě, věřte, že někde i v únoru anebo na začátku června, jak jsme 

zjistili. Výtvarnické maminky, se máte na co těšit.                                                                                                  RU 

 

Maminka dnes svátek slaví, přejeme jí hodně zdraví! 
Nezapomeňte popřát všem maminkám k svátku, letos už v neděli 9. května! 

 

Mamince do písku         Ivan Blatný 

       Svátek Matek 

Píšu píšu do písku   

tisíc dopísků.      Všude voní do dálky 

Skládám krásnou maminku   konvalinky, fialky.                                                         

z oblázků a kamínků.                 

Moje mámo ze všech maminek, Do pokoje přiletěly 

to máš k svátku!         čtyři zabloudilé včely 

Tečka,          

kamínek.                a pak zpátky ze dveří 

                                  lehce jako pápěří. 

      

Josef Brukner                         Když jsem běžel koupit růže,                             

Maminky     upadl jsem do kaluže. 

Víte, že každá maminka  

bývala někdy malinká?       To je smůla. Bláto, prach 

Den za dnem jako žitný klíček na mých čistých kalhotách. 

poporostla vždy o kousíček,  

a dneska je z ní velká máma, Pak si ale říkám: „Coby!  

co se tu musí trápit s náma. Maminka se nerozzlobí.“ 

 

Víte, že oči maminčiny    Dnes se jenom usmála, 

lesknou se jako jezera?     trala trala tralala. 

Když se pak začnou dloužit stíny,   Já a moje maminka (Klaudie Schröfelová) 

tak jako vždycky zvečera       

a maminka je s námi sama,   Líbí se mi u nás doma, 

můžeme vyplout k ostrůvku,  kde si hraju, spím i stonám. 

který tam v oku maminka má   Ze všeho mám nejraději, 

jak temně modrou borůvku.  když se máma s tátou smějí. 

  

Víte, jak prudce srdce tluče,   To je dobře, 

když pohladí nás maminka?   když je nebe plné modře. 

Když nás pak sevře do náruče,   Když si hrají s námi 

hřeje to jako kamínka.   tátové a mámy. 
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Galerie Safari Park z domova 

Na začátku dubna nás zastihla neveselá zpráva o finančním nedostatku v ZOO Dvůr Králové. Naši výtvarníci se 

bez rozmýšlení pustili do výtvarné tvorby přímo z domova v rámci probíhající online výuky, stejně tak žáci 

literárně dramatického oboru, kteří se inspirovali Živočichopisem M. Macourka a napsali vlastní texty. Všichni 

vzpomínali na svou poslední návštěvu ZOO a mnozí s velkou podporou rodičů rychle zvali vybraná zvířata 

na oběd nebo večeři. Během krátké doby vznikla výstava s hudbou Lukáše Doležala a mluveným slovem 

na podporu Safari Parku, kterou uveřejňujeme na stránkách ZUŠ při příležitosti Dne Země. Prohlédnout si ji 

můžete na www.zus-jaromer.cz.                                                                                                                       RU a Jé 

 

Jak se stala mamba černá nejdelším africkým jedovatým hadem 
Mamba byla kdysi velmi hodná hadice, ale byla často smutná, jelikož 

byla krátká a tlustá. Snažila se skamarádit s velkými jedovatými 

hadicemi, ale ty se jí vysmály. Proto dostala dobrý nápad, zašla 

za opicí, výbornou masérkou. Tady se zakousni, řekla opice a ukázala 

na kmen stromu, chytila jí za ocas a táhla a táhla a mamba byla čím 

dál víc delší a hubenější, a zrovna když byla spokojená, opici v písku 

podjely nohy, a jak padala a pořád táhla, mambu úplně natáhla.  

A jak byla zakousnutá do Ančaru jedovatého, na jejích zubech se 

uchoval jed. Takže teď byla nejdelší a jedovatá k tomu. A od této 

nehody se mamby přestaly kamarádit s opicemi.                             VeŠ 

autorská ilustrace (VeŠ) 

 

Přišla jsem…a odcházím 

Karolína Novotná 

Vlastně si to pořád neuvědomuju. Přijde mi strašidelný a nepochopitelný, 

jak to všechno uteklo. Mám pocit, že jsem ani nemrkla a tahle éra končí. 

A to bych si ji dala klidně znovu! Pamatuju si svoje „přijímačky“ 

do dramaťáku, jako by to bylo včera. S Lenkou Jechovou jsme netušily, 

jak to bude probíhat, a tak jsme si připravily takovou mini inscenaci 

o želvě a pustým ostrově. Muselo to být hodně komický, ale naštěstí to 

Jarku neodradilo a díky tomu jsme pak vyrůstaly a hrály společně. Mám 

na dramaťák neskutečné množství skvělých vzpomínek jak ze zkoušek, tak 

z festivalů a přehlídek a asi budu nadosmrti vděčná za všechno, co jsem se 

tady naučila. Poznala jsem tady spoustu skvělých lidí, a hlavně jsem se 

zamilovala do divadla, a to je prostě láska na celý život. Ale dost 

sentimentality. Něco končí a něco začíná, to už tak asi bude, ale už 

teď můžu říct, že mi to tady bude děsně chybět a budu se do naší zušky ráda vracet.  

Děkuju, děkuju, děkuju úplně za všechno! 

        

 

V kolika letech jsi k nám do zušky přišla a pamatuješ si proč? 

Myslím, že to bylo na konci první třídy nebo až na konci druhé (?), bylo 

mi tak sedm nebo osm let. A proč, to si pamatuju úplně přesně. Jako 

mladší jsem chodila ještě k Maminám do Blech a na jedné přehlídce jsme 

s Lenkou viděly inscenaci „O muži, který počítal šišky“ (inscenace 

souboru Spolu, ale každý sám, pozn. redakce) a chtěly jsme dělat to samé. 

Vzpomeneš si na první inscenaci, ve které jsi hrála a co? Vůbec nevím, 

jak se to jmenovalo, asi něco jako krkonošské koledy nebo „Krkonošské 

koledování“. Byla to maňáskárna a hrála jsem tam děvečku. Na kterou 

z inscenací nezapomeneš nebo která ti utkvěla a kvůli čemu? To je 

hrozně těžká otázka. Pamatuju si snad skoro všechny a vzpomínám na ně 

moc ráda. Nejradši mám ale tu „O šmolíčkovi“. Fakt mě bavila a taky 

nejnovějšího „Erbena 1862“ a „Cik!“, ty vznikaly tak hladce a zatím se 

pořád hrají a baví diváky a mě taky! Máš nějaký osobnější zážitek, který 

se může publikovat? Ty jo,plastový je jich moc. Jak publikovatelného, 

tak toho, co by na svět úplně nemělo. Třeba cesta do Rumunska byla jeden 

velký zážitek. (Soubory z dramaťáku hrály česky pro děti v Banátu, pozn. 

redakce).                 Pohádka o veliké řepě (Kája vlevo, Loutkářská Chrudim 2011) 

http://www.zus-jaromer.cz/
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Z těch čerstvějších si pamatuju třeba loňskou Loutkářskou Chrudim, kdy jsme sjížděli schody na takový tý značce 

z plastu, kterou se ohraničují opravované úseky na silnici. Taky si pamatuju, jak jsem jako malá dostávala různé 

úkoly, abych se přestala stydět před lidmi. Na Jiráskově Hronově jsem třeba volala taxi. Kam míříš a čemu se 

chceš v budoucnu věnovat? Momentálně jsem taková ztracená, ale vím, že bych chtěla nějakým způsobem zůstat 

v kultuře, tak uvidíme, jak se to nakonec vyvine a kam mě to zavane. Máš nějaké motto, kterým se řídíš, nebo 

radu pro malé dramaťáky? Řekla bych jen to, že se ta tvrdá práce a náročné zkoušení mnohdy až do noci, vážně 

vyplácí a že je celý ten proces krásný a výsledek ještě víc. A hlavně ty lidi kolem jsou krásný. Tak se toho držte, 

co jen to jde! Ať budeš, kde budeš, zlom vaz!                                                                                            ptala se Jé 

 

Viděli jsme…jak vznikal Safari park z domova 

 

 
        Victoria A. Knejpová (Maska) 

 

 

 

Gorila (Natálie Mařanová) 

 

 

 

 

 

 

Kočkodan (Ester Dvořáková) 
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Levhart (práce se šablonami, Marie B. Kovářová) 

…zvítězili jsme! Zatím! Z nějaké poměrné části a píši to, věřte mi, velmi opatrně, leč jsem 

fatálně pověrčivá a věřím, že když se něco nahlas řekne nebo napíše, může se to opravdu zakřiknout. Ale! Jak jste 

se už dočetli, učíme v individuálním režimu (1 na 1, rozuměj jeden učitel na jednoho žáka), sláva! Koncertní sál je 

proměněn v testovací centrum, kterým musí jednou týdně každý vyučující negativně projít. Kolektivní výuka čeká, 

pravda, ještě ani ne na startovní čáře ale zatím doma a moc si všichni přejeme, aby to už dlouho netrvalo. 

Dramaťák na doma třeba „jede“ ve svém distančním projektu pod názvem Divadlo pro uši, jeden výsledek už visí 

na www.zus-jaromer.cz a další se chystají. Inspirace je různá, výsledky zajímavé. Ptala se Františky Marta 

a Ukolébavka Ivana M. Jirouse z knihy Magor dětem byla předlohou pro soubor Popcorn, který zadané zpracování 

pojal opět jako seriál, poslechněte si výsledek. Předměty, které vydávají zajímavé zvuky jsou základem pro tvorbu 

zvukových básní s příběhem nebo písničkových hádanek. Ale nic z toho nemůže nahradit setkávání živé 

a společnou tvorbu a zážitky při ní. Tedy držme si ještě pořád palce!                                                                       Jé 

 

Na doma 

Máme pro vás narozeninový dárek, který se může jmenovat třeba 

„Naše ZUŠka do každé rodiny“ nebo „ZUŠ na doma“ nebo „Bez své 

milé ZUŠky už nikdy nebudu!“. A to je přece krása! 

Papírový model vymyslel, připravil, prostě dal dohromady Antonín 

Ulich, žák výtvarného a hudebního oboru.  

 

Pečlivě vystřihněte, složte a slepte a radujte se z výsledku. A jak víme, 

sdílená radost je určitě větší, a proto dejte nám o svém výsledku vědět! 

Hotovou školní budou si někde doma nebo venku pěkně umístěte 

a vyfoťte! Když nám pak pošlete fotografii na info@zus-jaromer.cz., 

čeká vás sladká odměna! Neváhejte a výzvu si užijte! 

 

Podívejte se určitě na stránky: www.zmuzesvic.cz  
„Sestavili jsme šest bodů, zdánlivých drobností, které může každý z nás okamžitě aplikovat a pomoci si tak proti 

bezmoci a hrozící apatii. Kladou důraz na ověřené věci - lidskou vřelost, kontakt a sounáležitost. 

 

Dobře komunikujte. Zvyšte svoji odolnost. Ohraničte krizi rituály. Objímejte své blízké. Hledejte bezpečné formy 

kontaktu – buďte kreativní! Dělejte věci pro druhé. Pokud máte kapacitu, využijte možnosti zapojit se do dění 

kolem vás a sami takové příležitosti budujte pro ostatní. Postoj k bezvýchodnosti situace totiž zásadně mění 

hodnota prožitku v momentě, kdy uděláme něco pro druhé.“ 

 

 

 

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 

 
9. číslo vychází 3. května 2021 k narozeninám, konečně na papíře a s dárkem pro vás 

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)  

http://www.zus-jaromer.cz/
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