
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Úvodník 

Chodby ZUŠky ozdobily fotky hráčů, herců a výtvarníků, kteří si svým mnohaletým trpělivým docházením 

do ZUŠ zasloužili označení „Absolvent“. Takový absolvent se rodí z vlastního potu, ale také z potu své rodiny 

a z potu lidí v ZUŠce. Teprve tato souhra ho vynese až na nástěnku. 

My všichni ostatní jsme taky absolventi. Absolventi intenzivního roku s koroňákem. (Ti ZUŠkoví absolventi 

sem patří samozřejmě taky, mají to tedy letos hned nejméně dvakrát.) Z čeho se zrodí takový koroňákový 

absolvent? Z čínské brebery, z nějaké té porce vládního chaosu značky Best in Covid a z vlastní snahy projít to 

celé co nejlíp. Něco to vzalo, něco to dalo, moc pěkné to nebylo a bylo toho dost, sbohem a šáteček. Snad. 

Mladší ZUŠkoví absolventi můžou ještě pokračovat v druhém stupni výuky k umění. Doufejme, že pokud jde 

o koroňák, tak žádný druhý stupeň k ještě většímu poučení potřebovat nebudeme. Cosi se pro to dá vlastními 

silami udělat, cosi se dá udoufat. 

Ale zpátky do přítomnosti. Teď je to relativně v pohodě, což se pozná tak, že ZUŠkoviny vyšly na papíře. 

Možná vám ten papír cestou domů trochu zmokne, možná mu naskočí husí kůže, protože léto dělá zatím 

kůžičky, ale nevadí – usušte, zahřejte a začtěte se, stateční absolventi!                                                              MIŠ 
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Přišli jsme…a někteří odcházíme 

Absolventi 2021 

Na naší ZUŠce je každým rokem zvykem, že absolventi mají svůj Absolventský večer nebo dva, tři…, kde ukážou 

dovednosti, které svým studiem získali. Pozvou rodiče, prarodiče, kamarády, dostanou květinu a obejmou se 

svými učiteli, uroní slzu...Ten večer pro ně znamená i ukončení životní etapy, stávají se absolventy. A jelikož 

pandemie zasáhla i do plánů letošních akcí, v ZUŠce vymysleli alternativu a zvolili natočení absolventského videa.  

K letošním absolventům patřím i já a mohu potvrdit, že to byla velice zajímavá zkušenost. Prázdný sál a před vámi 

jen kameraman, květinová výzdoba, divadelní světla...bez diváků. Recitovala jsem s hrozně divným pocitem, 

pro kameru. To jsem opravdu nikdy nedělala. Další vystupující to měli stejné, bez potlesku. Každopádně věřím, 

že vznikla zajímavá video vzpomínka pro všechny zúčastněné i jejich rodiče. Děkujeme, že ji pro nás ZUŠka 

zrealizovala.  Tleskám vám všem!                                                                                                                     M-O-A 

 

 

 
←Adéla Moravcová (Hra s loutkou, II.)    

                                                                                

 

 

Anežka Brouková (Hra na klarinet, II.)  

→ 

 

 

                                 ↑ 

Denisa Bačová (Hra na klarinet, I.) 

 

 

 

Barbora Ježková (Zpěv, I.) → 

 

 

 

← Adriana Hykšová (Plošná tvorba, I.) 
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↑                                    ↑              

 Josef Matyska (Hra na varhany, II.)                               ↑                                     Ester Kašparová (Hra na klavír, I.)  

         Barbora Tichá (Hra na klarinet, II.) 

 

 

 

 

Evelína Polanská (Hra na saxofon, I.) 

                         ↓ 

 
           ↑     ↑ 

              Johanna Peterková  Jan Stejskal (Zpěv, I.)  

               (Hra na trubku, I.) 
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← František Čermák (Hra na bicí nástroje, I.) 

 

 

 

              Jakub Morávek  

(Hra na kytaru, II.)  

↓ 

 

 

 

 

 

    

    ↑  

                                    Gabriela Tomšů (Zpěv, I.) 

 

 

 

← Petra Reichertová (Zpěv, I.) 

                                                                                         

     Jeroným Žárský      

                 (plošná tvorba, I.) 

                ↓ 

        

                      

 

 

                         ↑   

Kateřina Stehnová (Zpěv, II.) 



 

5 

 

← Michaela Stolinová 

     (Hra na akordeon, I.) 

 

 

 

                      ↑                                                   

               Lucie Mlýnková (Hra na klavír, II.)  

 

 

Michal Macháček (Zpěv, I.) → 

 

 

           Michael Kazmirowski 

               (Hra na housle, I.) 

                           ↓ 

                               ↑ 

      Michal Vopinka 

        (Hra na trombón, II.) 

 

               ↑ 

     Klára Steinová 

   (Plošná tvorba, I.) 
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Z notesu pana ředitele 

Poslední stránka notesu v tomto školním roce se na mě dívá a já na ni. Je téměř prázdná, ale přesto v ní pár akcí je. 

Zatím s otazníky u termínu konání, protože zatím netuším, zda je bude možné v případě změny podmínek 

uskutečnit. Každoročně se třeba těším na tradiční zahradní koncert a držím palce, aby nám přáli nejen páni ministři, 

ale také počasí a abychom se na zahradě mohli sejít. V minulém měsíci se už naplno rozjela výuka ve všech 

oborech, velkou radost mi udělalo znovuzahájení kolektivní výuky. V učebnách výtvarného a literárně-

dramatického oboru se znovu pilně pracuje, naše školička už se zase od samého poledne do večera rozeznívá 

muzikou. V druhé polovině května jsme také začali natáčet absolventský večer. Vzniká tak video, které je 

náhradou absolventských večerů, které se zatím v zušce nemohou konat. Ale protože výkony absolventů jsou 

parádní, tak jsme se dohodli, že v případě uvolnění absolventský večer uděláme ještě jednou a živě. Během května 

se také se vší vervou dali do práce dramaťáci a zakrátko si přivezli výtečná ocenění z několika přehlídek. Všem 

moc gratuluji a držím palce do dalších kol a přehlídek. Více o dramaťáckém konání si přečtete na dalších 

stránkách zuškovin. 

Každý školní rok naše škola dělá několik desítek akcí, spousty dalších se účastní. A to nejen v Jaroměři a okolí, ale 

po celé naší republice a občas i za jejími hranicemi. Ten letošní rok však dovolil uskutečnit jen minimum z toho, 

co zaplnilo řádky mého notesu. Přesto nemám pocit promarněného času. Sám s údivem zjišťuji, kolik úžasných 

plodů vzniklo z poctivé práce, distanční výuce navzdory. Věřím, že situace už bude jen a jen příznivější nejen 

pro práci v zuškách, ale pro všechny oblasti lidského konání. Přeji Vám všem pevné zdraví, pohodové prázdniny 

a nekončící radost z objevování všeho krásného kolem nás.                                                        Váš Vlastimil Kovář 

 

Bylo – Nebylo 

Velké díky, vážení rodiče! 
Dovoluji si touto cestou Vám z celého srdce PODĚKOVAT za spolupráci, ochotu a nasazení v době distanční 

výuky.   Moc dobře si uvědomuji, že bez Vaší pomoci by děti byly zcela ztraceny v záplavě učiva.  Většina z Vás 

mě každý týden posílala oskenované práce dětí, dohlíželi jste na připojení online výuky, psali mi zpětné vazby.  

Když děti nastoupily do školy, byla jsem velice překvapená, jak mají vše systematicky nalepené, zpracované, 

podepsané, a hlavně toho velmi mnoho umí. Učivo, které mělo být za celý rok probráno je až na drobnosti v pátém 

ročníku splněno. Nejmenší děti zvládly teoretické učivo minimálně rok a půl dopředu, což je pro mě 

až neuvěřitelné.  Přátelé, roste nám další úžasná generace nových tvůrčích dětí a já jsem moc ráda, že se mohu 

s těmito bytůstkami potkávat, sledovat jejich vývoj a mnohdy se od nich učit. Ještě jednou děkuji a do příštích dnů 

Vám přeji vše dobré, pevné zdraví a rodinnou pohodu s Vašimi dětmi.          Markéta Kočí, učitelka hudební nauky 

 

Soubor Convivium natáčel v Hradci Králové 
V sobotu 22. května se náš soubor Convivium zúčastnil divadelního festivalu Audimafor a Divadelního setkání 

(DivSe), postupových přehlídek na Šrámkův Písek, Wolkrův Prostějov, Mladou scénu a Loutkářskou Chrudim. 

Přehlídka sice neprobíhala, vzhledem k nelehké době, standartně, i tak jsme ale byli rádi, že jsme si mohli alespoň 

někde zahrát. Dorazit jsme museli s potvrzeným negativním testem, samozřejmostí byly respirátory a nebylo nám 

dovoleno navštěvovat ostatní divadelní představení. Za to byla naše produkce zdokumentována a posouzena 

čtyřčlennou porotou. I tak jsme si den užili, jak jsme jen mohli. Tvorba naší inscenace „Hra o duši“ byla náročná 

a značně zkomplikována karanténou 

a postupujícími opatřeními, a hlavně 

nemohla být dozkoušena. Přesto 

jsme ale nakonec vše zvládli 

a představení dopadlo v celku 

úspěšně. Rozhovor s porotou byl 

velmi příjemný, a nakonec nám bylo 

uděleno doporučení k postupu 

na hned několik divadelních festivalů 

zároveň. A tak se během léta 

s inscenací podíváme do Ústí 

nad Orlicí a Chrudimi, a možná 

i na Kuks.                                  Terka 

 

„Hra o duši“ (soubor Convivium) 

 

Celý soubor velmi a upřímně děkuje 

panu Jirkovi za zapůjčení lavoru. 
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Míchat v hrncích 
V neděli 23. května se soubor Je to tajný! s inscenací „Míchat v hrncích“ 

zúčastnil postupové přehlídky Audimafor a DivSe. Ráno jsme přijeli do Hradce 

Králové k divadlu Drak. Než nás pustili dovnitř, stihli jsme si venku zahrát 

nějakou tu hru na soustředění i doprobuzení. Bohužel jsme, vzhledem 

k opatřením, nemohli vidět představení jiných souborů. Na jevišti jsme si 

připravili všechny rekvizity a světla. Pak už začali přicházet diváci. Nebylo jich 

(a ani nemohlo být) mnoho, ale přeci nějací. Inscenaci jsme šťastně dohráli 

až do konce, přestože jsme jí, vzhledem k dlouho zavřeným ZUŠkám, neměli 

příliš nazkoušenou. Následoval rozbor s porotou. Řekli nám, co se jim líbilo 

i na čem bychom měli ještě zapracovat. Pak už nám nezbývalo než naložit 

rekvizity do vleku a jet zpátky do Jaroměře. Přestože pro nás přehlídka trvala 

pouze pár hodin, nikoli pár dnů, jak je obvyklé, vážím si víc než kdy jindy, že 

jsme se jí mohli zúčastnit. Vlastně už jen stát po tak dlouhé době v budově 

divadla byl zážitek. Krásný zážitek. Tak ať je jich víc!                                     Pá 

 

„Míchat v hrncích“ (Je to tajný)  

Wolkrák 2021 
I přes všechna možná opatření, se letošní Wolkrův Prostějov uskutečnil. Hned ráno se nás sedm statečných sešlo 

na nádraží s potvrzením o negativním testu a vyrazili jsme směrem Hradec Králové a k Divadlu Jesličky. Když 

jsme dorazili na místo, přišla na řadu hlasová rozcvička. Po ní už samotná recitace. Napříč kategoriemi se sešlo 

14 recitátorů, takže to uběhlo celkem rychle. Když všichni přednesli své texty, čekali jsme na rozhodnutí poroty. 

Potom už jsme se opět sešli v sále, porota nám všem poděkovala, že jsme přijeli a každý z nich dodal ještě vlastní 

postřehy k letošní přehlídce a potom už přišlo na řadu vyhlašování. Od nás postoupil Jan Kosejk s interpretací 

textu „Pamětní deska“ od Slawomira Mrožka. Než jsme se vydali opět domů, měli jsme možnost individuálních 

rozborů s jednotlivými porotci.                                                                                                                                 Mš 

 

Možná už… podruhé v Praze 
Soubor Možná už… se podruhé přihlásil do soutěže Čtenář na jevišti. Tentokrát jsme se rozhodli, že si 

ke scénickému čtení vybereme knihu s příběhem, která se opírá o historické události. Nejvíce se nám líbila kniha 

Venduly Borůvkové „1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé Československo“. Protože jsme však stihli jen jednu 

zkoušku a přišla distanční výuka, začalo zkoušení na dálku. Rozdělili jsme si texty a četli jsme a četli. Když jsme 

se vše naučili, natočili jsme domácí videa, která naše paní učitelka výtečně sestříhala a poslala organizátorům. 

A byli jsme příjemně překvapení, když jsme zjistili, že nás vybrali mezi tři soubory, které pozvali do finále 

do Prahy. Nejprve se setkání mělo konat v prosinci, ale bylo přeloženo na červen na mezinárodní knižní veletrh 

a literární festival Svět knihy. Termín veletrhu byl ale přesunutý na září, ale to nevadí, ve čtvrtek 10. června jsme 

pozvaní do Městské knihovny v Praze! Zahrajeme zde své zpracování zmíněné knihy, zhlédneme představení 

ostatních souborů a také profesionálního souboru Listování. Už se všichni moc těšíme a držte nám palce!         VeŠ                                                         

Viděli jsme… 

                          Pevnost Josefov (Lukáš Karas) 

 

Muzeum Jaroměř (Nikol Lebedinská) 
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               Pevnost Josefov (Zuzana Vosáhlová) 

Popcorn na zuškové zahradě – každý 

jednou větou: Radostné shledání. 

Po dlouhé době bylo hezké počasí. Venku 

svítilo sluníčko. Po dlouhé době jsme se 

sešli v zušce a rádi jsme se viděli. I zahrada je místo k poznávání. Konečně jsme si mohli popovídat. Hezkou 

společnost nám dělaly Žáčkovy verše. Společně jsme kreslili a psali na dlaždice před zuškou a obveselili je. 

Bohužel se vše dalším deštěm rychle smylo, ale i tak to bylo super!                                                               Popcorn 

…zvítězili jsme! 

Z krajských kol „opatřeními upravených“ divadelních přehlídek získaly naše soubory doporučení do národních kol 

několika festivalů. Convivium a jeho „Hra o duši“ na Šrámkův Písek (přehlídka experimentujícího divadla), 

a ještě společně se souborem Je to tajný s inscenací „Míchat v hrncích“ na Mladou scénu v Ústí nad Orlicí 

(studentské divadlo) a na Loutkářskou Chrudim (národní přehlídka loutkového divadla). Z krajského kola 

Wolkrova Prostějova byl do národního kola nominován Jan Kosejk. Blahopřejeme a zlomte vaz!                        Jé 

 

Na doma 

    „Naše ZUŠka do každé rodiny“ 

 

Možnost vyrobit si pro doma 

zuškovou budovu (skládanka 

byla přílohou minulého čísla) 

stále trvá! Vytvořte a pošlete 

foto na info@zus-jaromer.cz 

a v ředitelně na vás čeká 

sladká odměna! Zastavte se 

pro ni jako Štěpánka Pechová a Eda Erben s tatínkem a oslaďte si poslední školní měsíc! Těšíme se!       redakce 

 

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 

 

10. číslo vychází 1. června 2021 s blahopřáním letošním absolventům 

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)  

mailto:info@zus-jaromer.cz
mailto:info@zus-jaromer.cz
http://www.zus-jaromer.cz/

