Úvodník
V čem tkví to obrovské štěstí z citátu tibetského vůdce, držitele Nobelovy ceny míru, jehož úplné jméno je
Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho?
Na první přečtení asi nic moc. Kdo by nechtěl mít všechno, co by si přál a nejlépe teď a hned?
Anebo aspoň peníze na všechno, protože co nemáme, si za peníze koupíme! Až takto bychom to chtěli mít
jednoduché. A co potom? Vzpomeňte na rybářovu ženu z pohádky O zlaté rybce a že bez vlastního přičinění
pečení holubi na talíř nelétají. Pohádkoví hrdinové zažívají na své cestě za štěstím různá dobrodružství,
překonávají překážky, upevňují si charakter, trpělivost, píli a pevnou vůli a za to všechno přichází odměna
v různých podobách. Je to tak, co v životě potřebujeme znát, najdeme v pohádkách. Rozumějte, v těch
„původních“ pohádkách, staletími prověřených. Nemyslím tím různé parafráze a parodie, které by měly zvýšit
sledovanost programu nebo prodej čehokoliv. Kladný hrdina, který nejdříve musí podstoupit zkoušku, splnit
úkol, vydržet příkoří a protivenství, je na konci příběhu spravedlivě odměněn!
Zdá se vám, že kladných hrdinů je už okolo nás pomálu? A čím by to tak mohlo být? Že bychom už měli
všechno a není proč překonávat překážky? Žijeme v blahobytu, máme, na co si vzpomeneme a není třeba
odříkání? A je to tak dobře? A co s tím můžeme udělat právě my a nejlépe teď a hned?
Plno radosti při hledání odpovědí na všechny otázky a hodně sil na nelehkých cestách za vašimi cíli přeje Jé

Zářincové záření

Z notesu pana ředitele
Máme za sebou první měsíc školního roku a určitě si všichni užíváme, že se můžeme potkávat nejen při výuce, ale
i na koncertech a představeních. V zušce zatím proběhl tradiční kytarový koncert „Strunami od sebe“, výtvarníci
stihli uspořádat „Plenér na Kuksu“ a na divadelním festivalu Jařinec – Zářinec vystoupili současní i bývalí
dramaťáci ze třídy Jarky Holasové. Jařinec – Zářinec byl opět jedinečnou přehlídkou úžasných představení,
happeningů, performancí a kouzelné muziky. Více si o festivalovém dění můžete přečíst na dalších stránkách
ZUŠkovin a také se nezapomeňte podívat na fotky, které jsou na webových stránkách školy. Druhý měsíc školního
roku přináší další tradiční koncerty. Jsou jimi Naše úrodička a Podzimní koncert. Oba dva v sále zušky, ve kterém
budou ke zhlédnutí i obrazy našich výtvarníků, kteří se inspirovali dílem jednoho z nejvýznamnějších malířů první
poloviny dvacátého století, Františka Kupky. V letošním roce jsme si připomněli 150 let od jeho narození.
František Kupka se narodil v nedalekém Opočně a v Jaroměři dokonce nějaký čas studoval. Stal se inspirací pro
generace umělců – nejen výtvarníků, ale všech uměleckých oborů vůbec. Přijďte se i vy inspirovat a osvěžit si
duši.
Váš Vlastimil Kovář

Bylo – Nebylo
Theatrum Kuks – multižánrový festival - baroko, jak jej nečekáte
Konec prázdnin už tradičně tráví nejstarší studenti společně s absolventy literárně dramatického oboru na festivalu
barokního divadla a hudby Theatrum Kuks. Na letošním, jubilejním 20. ročníku, zahrál své „barokní“ kousky
z uplynulé sezóny soubor Convivium a soubor Kolegia hraběte Šporka uvedl premiéru druhého dílu z cyklu
Kabinet trpaslíků v Galerii loutek pod názvem „Svatý les aneb Kterak se Jeho Excelence bohulibý pan hrabě
František Antonín Špork nadvakrát do hlavy uhodil“, kterou zahrál marionetami Jiřího Nachlingera. V průběhu
festivalu vznikala ve venkovních prostorech bývalých kukských lázní a hospitalu performance „Kukusová
Studnice-od nemoci k tanci“, která se udála na závěr celého týdne podle traktátu lékaře K. V. Kyrchmajera z roku
1696. K tomu byly samozřejmě k vidění další inscenace M. Solceho, souboru Geisslers Hofcomoedianten včetně
premiér, koncertů a řada dalších zážitků. Ano ano, baroko a krásně strávený prázdninový čas!
Jé
„Kde tak rychle jdeme,
z rozkoše do země,
co to za novinu
v poslední hodinu.
Rovně jak upadné
z stromu list, když zvadne,
tak se děje s námi,
smrt stojí za námi.
Šlehával jsi dosti
ze světské marnosti,
tak dlouho zde stojí,
až ti hrob přistrojí…“
(V. K. Hollan Rovenský)

Kukusová Studnice-od nemoci k tanci
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Strunami od sebe – tradiční první kytarová dílna
Nový školní rok jsme s kytaristy zahájili tradiční kytarovou dílnou s názvem „Strunami od sebe“. Každý kytarista
měl za úkol připravit si jednu skladbičku nebo písničku, kterou hraje rád a zahrát ji ostatním. Pro většinu to bylo
vystoupení po celém jednom nekonečném roce, kdy se koncertovat nedalo, a proto máme obrovskou radost z toho,
že účast i nadšení z hraní byly veliké! Takže dalšímu setkávání a koncertování třikrát hurá a už se těšíme na další
kytarový dýchánek!
za všechny kytaristy Kamila Škvrnová

Z výtvarného oboru
Malování kávou, ulity, otisky listí, práce s hlínou a mraky nad Kuksem
Září přineslo kýžené „ovoce“ i do výtvarky. Jako první přišly na řadu schránky plžů nalezené po horkém létě mezi
spadaným listím, pozorování jejich spirály vinoucí se nejvíce pravotočivě, jejich barvy a povrchy. Malování
barvou je pro každého normální, ale zkusit namalovat obrázek kávou, do které namáčíme štětec, je přinejmenším
zvláštní (voňavé a tajuplné, ať už pořádnou silnou, turkem, anebo rozpustnou či pressem vytvořeným doma
v automatu). A pokud mokrou malbu posypete ještě kousky nevařených těstovin nebo rýží, po zaschnutí plochy se
dočkáte příjemného překvapení - skvrn po otiscích přisypaného materiálu. Pozor, ten odstraňujete až po úplném
zaschnutí plochy. Tentokrát do barvy jsme už otiskovali i listy a z hlíny vytvářeli první figurky nebo
kachlíky s kresbou hradů, které jsme v létě navštívili. Kresba nočních motýlů - můr - bílou fixou do kávou
předpřipravené plochy, anebo tvorba květináčů, zřícenin, s vodním příkopem jako podmiskou z hlíny byla už jen
zakončením letos opravdu teplého a slunečného září.
RU

Přišli jsme…
Kukský pobyt v polovině měsíce pro devět přihlášených výtvarníků (desátý nám na poslední chvíli onemocněl)
byl pestrý a bohatý. Počasí nám přálo a některé práce vznikaly pod širou oblohou, jiné jsme vytvářeli v teple
a suchu tamní učebny, našeho ateliéru. Strategickým místem pro tvoření se tentokrát staly terasy nad vinicí
na protějším břehu Labe, kde byl krásný výhled na celý areál hospitalu s kostelem i loukou a alejí pod ní. Také
do lesa k „našemu“ pařezu jsme zavítali. Rok a půl čekal, než se vrátíme a znovu si ho oblékneme. Naši výtvarníci
měli k dispozici opět balíčky plné špejlí a role s alobalem. Využili i kamení z nedalekého koryta vyschlého potoka.
Duch lesa ovlivněný civilizací, která stále více zasahuje do ještě málo dotčených míst naší krajiny, působil hodně
fantasticky a groteskně. Celý z lesklého, jakoby kovového materiálu, alobalu. Stál tam jako strážce a zbrojnoš.
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Možná to byl i mimozemšťan, který sem zavítal. Uvidíme na jaře, až se sem zase vrátíme, zda všechno uhlídal.RU

…viděli jsme…
Zářinec 2021
Od pátku 17. do 19. září probíhal v Jaroměři mladý divadelní festival Jařinec/Zářinec. Já jsem se sice osobně
mohla zúčastnit pouze v sobotu a neděli, což znamená že jsem zmeškala zahájení, i tak jsem si ale celý festival
moc užila. Na programu byla řada zajímavých představení, happeningů a koncertů, na baru milá obsluha a řada
slaných, sladkých i tekutých dobrot. I počasí se nad námi alespoň na chvíli slitovalo. Po celou dobu vládla
přátelská a vlídná atmosféra a o milá setkání a úsměvné chvilky nebyla nouze. A pokud je vám líto, že jste se
nezúčastnili či zúčastnit nemohli, nezoufejte. Organizační tým se jistě vynasnaží, aby se příští rok festival
uskutečnil znovu, a to s minimálně tak kvalitním programem a milými hosty, jako letos.
Terka
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Jařinec 2021 se osvědčil!
V pátek 17. 9. 2021 byl zahájen druhý ročník nejen divadelního festivalu Jařinec, s letošním podtitulem Zářinec.
A hned tento první festivalový den byl naplněn skvělými vystoupeními. Před Braunovým morovým sloupem
zahráli Geisslers Hofcomoedianten trilogii Malé příběhy velkého hraběte, která s láskou i nadhledem mapuje život
a činy kukského hraběte Šporka, a tak se jednalo o zahájení naprosto adekvátní geniu loci jaroměřského náměstí.
Dispozice jaroměřského veřejného prostoru byla naplno využita i pro následující body programu – koncert
zpěvačky a muzikantky AN-NY způsobil netradičně magickou atmosféru v přilehlém altánu v Masarykových
sadech. Večer byl zakončen připomínkou sta let loutkového divadla v Jaroměři v podobě oživlé výstavy, kterou
připravili organizátoři festivalu, členové Kolegia hraběte Šporka. Při této příležitosti se mohli diváci setkat
například s dvoumetrovou loutkou kráčící po hladině Labe.
Víkendový program Jařince se odehrál v prostorech Národního památkového ústavu v Josefově. Tamní dvůr,
pro organizaci kulturní akce jako stvořený, během soboty i neděle hostil několik pohádek pro děti s doprovodnými
dílnami, inscenaci S čaganem lamag nohy intelektuálně pojednávající o dějinách a krajině pro nás exotických
Beskyd od souboru Akolektiv Helmut, fyzického básníka Petra Vášu, koncert hradecké písničkářky Anny
Beckerové za doprovodu cellisty Matěje Čapka a inscenaci jaroměřského souboru Convivium Erben 1862.
Místním divákům jsme se pokusili nabídnout program blízký našim srdcím, a zdá se nám, že každý jeho bod stál
za návštěvu.
Vřelou atmosféru Jařince tvoří také občerstvení, složené zásadně z domácích dobrot nebetyčných chutí. Přáli
bychom si, aby byl festival místem setkávání se u divadla, hudby nebo při opékání buřtů v inspirativním prostředí
našeho města. Za Kolegium hraběte Šporka všechny srdečně zvu na příští květnový ročník, jehož dramaturgii už
teď zodpovědně připravujeme. Věřte, že se o vás postaráme jako o vlastní!
Kateřina Prášilová
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Popcorn na Jařinci (Zářinci)
Před vystoupením jsme cítili kapku nervozity všichni a museli jsme se pořádně rozmluvit a rozhýbat. Nachystali
jsme si všichni svoje rekvizity a když už začali přicházet diváci, posadili jsme se na lavičky a čekali, až nás
uvedou. Bylo vidět, že jsme byli trochu nervózní, ale jakmile jsme přišli na scénu tak z nás nervozita opadla. Jako
bychom to zkoušeli pořád, všechen text jsme měli v hlavě a ani nevíme jak. Pár drobných chyb tam bylo, ale nikdo
si jich moc nevšiml, to víme jenom my. Vystoupení jsme si moc užili a jsme rádi, že jsme mohli po dlouhé době
konečně zase hrát před živým publikem.
Viki

Sobotní odpoledne jsem strávila na Zářinci.
Byla sice trochu zima, ale to nevadilo, jelikož jsem si v místním bufetu koupila na zahřátí teplý čaj. V ponožkové
dílně jsem si vyrobila loutku a s ostatními dětmi jsem zahrála malé představení. Poté jsem si za drobný příspěvek
nechala udělat portrét jednou čarou v Portrétomatu. Hlad jsem zahnala vynikajícím švestkovým šroťákem
a brownies. Představení fyzického básníka Petra Váši, které následovalo po drobné pauze bylo úchvatné. Mně
osobně se nejvíc líbily skladby Srnec a Kup to. Po představení mi byla opravdu velká zima tak jsem si dala ještě
jeden čaj. Všichni jsme se přesunuli do sálu, kde bylo podstatně tepleji. Zhlédli jsme divadelní představení
pražského souboru o tom, jak je v krajině moravskoslezských Beskyd důležitá přírodní rovnováha ale
i o partyzánech, kteří tam za války pobývali. Potom ještě následoval hezký koncert a další představení, ale to jsem
už neviděla, protože jsem byla hodně unavená.
VeŠ
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…zvítězili jsme!
Wolkrův Prostějov
Na začátku září se konal v odloženém termínu národní festival uměleckého přednesu a divadla poezie Wolkrův
Prostějov. S radostí oznamujeme, že Karolína Novotná a Jan Kosejk v druhé kategorii zaujali svým výkonem
odbornou porotu tak, že jim oběma udělila Cenu poroty Wolkrova Prostějova! Blahopřejeme!

Budiž stín 2021 – samozvaná národní přehlídka stínového divadla
Jen díky odložené uzávěrce pro vás máme další potěšující zprávu! Souboru Convivium ve složení Jan Kosejk
a Tereza Prokešová byla v obrovské konkurenci meotarových a stínových divadel udělena putovní cena Duše
meotaru za inscenaci „Paštika“ podle fejetonu Karla Čapka. Na podrobnou reportáž se můžete těšit příště!
Jé

Výsledek soutěže - vyrobte výtvarný objekt z podzimních plodů – máme jeden!
Gratulujeme Báře Kazdové, v ředitelně čeká sladká odměna. Nechte se její
kukuřičnou dvojicí inspirovat a tvořte, foťte a posílejte na info@zus-jaromer.cz,
výzva trvá až do konce října! Užívejte si podzim, rozhlížejte se, sklízejte, sbírejte!
Těšíme se na vaše podzimní výrobky, odměna vás nemine! Těšíme se!
redakce

Jaroměř se zelená
Město Jaroměř a Puštíci si pro vás na konci září
připravili výsadbu okrasných rostlin, přistavění záhonu

a hmyzího hotelu u lékárny na Husovce.
Výsadba začala ve středu 22. září a končila
v sobotu 25. září. Sázeli jsme trvalky, traviny,
léčivé byliny a listnaté stromy s jedlými plody.
Toto místo je přístupné všem občanům a my si
přejeme a doufáme, že si ho budete užívat
a nebudete ničit to, co ve městech právě chybí.
Fir
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Do šatny
Proč odlétají ptáci na podzim do teplých krajin?
Protože pěšky by jim to trvalo strašně dlouho.

Na sběr hub mám speciálně vycvičeného našeho Alíka.
A to ti vyčmuchá každý hříbek?
Ale ne, nosí mi v zubech košík!

Dva medvědi, než se uloží v brlohu k zimnímu spánku, pozorují padající listí: Rád bych jednou viděl toho, kdo ty
listy celou zimu barví na zeleno a pak zase věší na stromy!

Věděli jste…
Všimli jste si mraků na obloze? Hráváte tu hru třeba s ostatními členy rodiny? Co vidíte? Postavy, zvířata,
obličeje, věci…? Připomínají vám oblaka fantaskní draky, rostliny nebo něco jiného? A věděli jste, že podobnou
metodu používá Rorschachův test inkoustových skvrn a že jde o jednu z metod psychologie, která se užívá
k rozboru osobnosti? Herrman Rorschach byl švýcarský psychiatr a měl v roce 1921 skvělý nápad. Vytvořil sérii
skvrn, které vyvolávají reakce a podněcují fantazii. Samozřejmě, že nebyl první. Už Leonardo da Vinci se zajímal
o náhodné skvrny a praskliny na zdech, které fantazii rozvíjejí. Tedy koukněte na nebe a rozvíjejte se! A třeba nám
o tom napište nebo mraky nafoťte a možná i dokreslete a užívejte si krásný podzim.
vaše redakce

Nebe nad Kuksem (foto: Radka Ulichová)
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
2. číslo vychází 4. října 2021 s citátem 14. tibetského dalajlámy:
Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí.
redakční rada: Pá (Pavlína Tichá), Mš (Michaela Zelená), RU (Radka Ulichová), Viki (Viktorie Ulrychová),
VeŠ (Veronika Štursová), Terka (Tereza Prokešová), Fir (Filip Rezek), Anna Leopolda Vejvodová,
VK (Vlastimil Kovář), šéfredaktor: Jé (Jarka Holasová)
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