
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Úvodník 

Vážení a milí čtenáři, 

zdravím Vás na počátku nového školního roku s nadějí a vírou v lepší 

školní rok, než byl ten minulý a částečně i ten předminulý. Ano, víra 

a naděje je to, co nám zbývá v časech horších a v nejhorších. Je pěkné 

všechno odbýt tvrzením, že „špatně už bylo“, ale další klasikovo 

tvrzení zní „Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř!“ Jára 

Cimrman ve své hře Blaník trefně poznamenává „…a jak poznat, že 

už to přišlo…?“. A co teď s tím, když nás čeká nejistý podzim? 

Profesorka psychologie Barbara Fredricksonová říká, že naděje 

přichází při hrozící krizi sama od sebe a otevírá nás novým tvůrčím 

možnostem. S velkou potřebou se dostavuje nezvykle široký rozsah 

nápadů, stejně jako kladné emoce 

jako je štěstí a radost a odvaha. Lidé 

s nadějí jsou jako malý motor a stále 

si opakují: Myslím, že mohu a vím, 

že to dokážu. Takové pozitivní 

myšlení přináší ovoce, když je 

založeno na realistickém optimismu, 

nikoliv na naivní falešné naději.  

               Naděje (M. B. Braun, Kuks) 

Teorie naděje proto předpokládá, že existují tři hlavní věci, které tvoří nadějné 

myšlení: Cíle-Cesty-Odhodlání. Jinými slovy, naděje je definována jako 

vnímavá schopnost vymyslet cesty k požadovaným cílům a odhodláním 

motivovat sama sebe k použití takových cest. 

Naděje je tedy optimistický stav mysli, který je založen na očekávání kladných 

výsledků s ohledem na události a okolnosti v životě člověka nebo na celém 

světě. Podstatou naděje je vnímání možnosti pozitivního zakončení v neznámé 

či dokonce zdánlivě neřešitelné situaci, která následně vytváří víru, že vše dobře 

dopadne i přes vnímané problémy. Mezi její opaky patří sklíčenost, 

beznaděj a zoufalství.  

Lehce se radí, lehce se to řekne, lehčeji napíše ale i tak je dobré o tom vědět a je 

skvělé i něco udělat, nejen si stěžovat a v horším případě se zlobit a nadávat.  

   Víra (M. B. Braun, Kuks)         Přeji Vám krásný a nadějný podzim!                                                                  Jé 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Optimismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/O%C4%8Dek%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Beznad%C4%9Bj&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Deprese
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Z notesu pana ředitele 

Naše zuška se po prázdninách otevírá do nového školního roku, který je pro všechny plný očekávání. Mám pro něj 

připravený nový notes, tentokrát už můj jedenáctý. Tradičně máme maximálně využitou kapacitu a věřím, 

že všichni také velkou chuť do společné práce. Školní rok máme předběžně naplánovaný s několika desítkami akcí 

a doufám, že je budeme moct všechny uskutečnit pěkně „na živo“. Práce v digitálním prostředí, do kterého nás 

na čas přestěhovala proticovidová opatření, byla určitě zajímavá, mnohému jsme se všichni přiučili, snažili jsme se 

využít přednosti distanční výuky a s limity této formy vzdělávání se smířit s nadhledem. Teď si ale moc přejeme, 

abychom mohli pracovat a sdílet výsledky našeho snažení zase s osobní přítomností žáků, učitelů a všech přátel 

zušky. Měsíční přehled plánovaných akcí najdete vždy na našich stránkách www.zus-jaromer.cz, stejně tak 

informace a fotografie k akcím, které už proběhly. Koncerty, představení a výstavy začínají obvykle od  měsíce 

října, ale už v září jich několik proběhne. Tak nezapomeňte sledovat web a nástěnky. Těším se na společnou práci 

a přeji Vám, ať je pro nás všechny setkání s poctivým uměním posilou a radostí nejen v novém školním roce. 

                 Váš Vlastimil Kovář 

Bude – Nebude 

ve výtvarce 2021/2022 (věříme, že bude) 
 

Jen co se sejdeme na první hodině, přiblížíme si 

možnosti, řady nebo projekty, témata, úkoly 

a techniky. Co si osvěžíme, tedy co už dávno 

známe a dále rozvíjíme, anebo naučíme úplně 

nové a neznámé. Na co si díky vlastní píli, 

fantazii a objevování sami přijdeme 

a vymyslíme. Třeba to, co ještě nikdy nikdo 

nedělal. Žáci vzpomínají na prázdniny, co zažili, 

co viděli, co je oslovilo a zanechalo v nich 

příjemný pocit mravenčení pro další odhalování 

a pátrání v různých oblastech jejich života. 

Zářijová tvorba se nese ve znamení plenéru 

na Kuksu, kdy pobýváme několik dní v krásném 

prostředí nedaleko od domova, a přece tak blízko 

barokní architektuře a krajině, pocitům, které nás 

provázejí, vůně, které cítíme jen tady.  

   Ledňáček (Zuzana Vosáhlová) 

 

                        Jack Sparrow(Denisa Kleandrová)                                       Křeček (Antonín Ulich)  

http://www.zus-jaromer.cz/
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V podobném duchu přichází i jarní výtvarná dílna na Kuksu, kdy naopak tvoříme v tamějším ateliéru na zadané 

téma a domů si přivezeme třeba obraz malovaný na plátně nebo vykreslené a vymalované triko do školy. Hodiny 

se točí nejen kolem přírodních zákonitostí jednotlivých ročních období (např. halloweenu a magického 

dušičkového času). Touto dobou také u nás ve výtvarce fotíme vždy nové „letošní“ absolventy ze všech oborů, 

jejichž tablo si během dalšího kalendářního roku prohlížíte v přízemí školy. Výzdoba chodeb a koncertního 

sálu, předvánoční či velikonoční hodiny s pohoštěním, které si děti samy doma připraví a soutěžemi plnými 

zajímavostí současných, ale i historických. Jdeme po stopách významných i zapomenutých malířů, sochařů, 

fotografů, architektů, slohových období anebo cizokrajných pojmenování mnohých výtvarných postupů 

a materiálů. Věděli jste, z čeho je třeba guma, kterou ve škole používáte na vygumování nepodařených číslic nebo 

písmen, anebo co bylo dřív - gotika či baroko?                                                                                                        RU 

Bylo – Nebylo 

Ohlédnutí za červnem a prázdninami 

Rozloučení s absolventy 
Přece jenom jsme se sešli! V minulém čísle ZUŠkovin jsem zmiňovala, že místo tradičního absolventského večera 

jsme vytvořili absolventské video, pro absolventy, rodiče, na památku. 

Nakonec se ale díky rozvolňujícím se opatřením mohl konat i Absolventský večer! 

25. června jsme pozvali svoje rodiny a kamarády a večer mohl začít. Sešli jsme se v koncertním sále v ZUŠce, 

kde od začátku panovala velice dobrá nálada. Také aby ne, když celý večer byl kulturním zážitkem, po tak dlouhé 

době! Svými hudebními vstupy celý program doprovázel Klarinetový kvartet, dramaťáci po dlouhé době recitovali 

před diváky, výtvarníci se prezentovali malou výstavkou svých absolventských prací. Nesmím ale zapomenout 

na moderátora večera, pana ředitele, který moc krásně divákům absolventy představoval a výjimečnou událost 

komentoval. Byl to neuvěřitelný zážitek! Jako letošní absolventi máme tedy dvojitou vzpomínku. A to je přece 

krásné! Bylo to moc příjemné se takto po dlouhé době sejít a já doufám, že takových večerů už bude v novém 

školním roce jenom a jenom víc.                                                                                                                       M-O-A 

 

Možná už v Praze 
Soubor Možná už… se 10. června vydal objednaným autem do Prahy na finálovou přehlídku Čtenář na jevišti. 

Byli jsme jako první na řadě. Vše jsme pečlivě připravili a mohli začít hrát. Když jsme skončili, zhlédli jsme 

představení dalších dvou finalistů: „Luisa a Lotka“ od Ericha Kästnera a „Celé léto v jediném dni“ od Raye 

Bradburyho. Obě představení se nám líbila. Nakonec jsme jako bonus viděli představení „Šmodrcha“ 

od profesionálního souboru Listování. Úplně nás vtáhlo do děje. Po představení jsme si snědli svačiny a vyrazili 

na prohlídku pražských památek. Byli jsme se projít po liduprázdném Karlově mostě, dali si trdelník (byl v akci!), 

viděli mariánský sloup na Staroměstském náměstí a orloj. Pak už jsme vyrazili k domovu. Celý den jsme si velmi 

užili a moc se nám líbil.                                                                                                                                          VeŠ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možná už s Lukášem Hejlíkem po představení Listování          

a na Karlově mostě                                                                                                                                                                                                                    
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Dobrovolní ochránci přírody – zpráva od Filipa, nového člena 

redakční rady, který je členem souboru Hejno (LDO) 
Představte si svět bez lidí, krásné, tiché, ale hlavně čisté místo. Právě lidé jsou 

jedinými obyvateli naší planety, kteří vytváří nebezpečný a nerozložitelný 

odpad. Ale existují organizace, hnutí, nadace i jednotlivci, kteří přírodu čistí, 

udržují či pomáhají finančně. V české republice je to např. Český svaz 

ochránců přírody (ČSOP), Děti země, Hnutí Duha, Nadace Partnerství 

či Arnika. V Jaroměři je to třeba i ČSOP Puštíci. 

Co jsou Puštíci vlastně zač? Jednoduše řečeno zájmový kroužek, který udržuje 

a čistí přírodu v Jaroměři a jejím okolí.  Také se o ní učíme, navštěvujeme ji, 

ale taky si hrajeme a soutěžíme mezi sebou. Pořádáme akce, vědomostní 

soutěže a pro stálé členy taky tábor. Najdete nás v klubově: v suterénu lékárny pod náměstím a také v Josefovském 

Ptačím parku, ale hlavně na „Tůňkách“ což jsou tůně + bažiny + lesík na konci slepého ramena mezi Jaroměří 

a Hořenicemi, o které se staráme. I když nám to poslední dobou ztěžuje pandemie my se nevzdáváme. Kdo by měl 

zájem, navštivte stránku pustici.cz. Kdo chce pomoct přírodě a nechce chodit do Puštíků, neváhejte! Stačí jen třídit 

odpad a používat ekologické výrobky. 

 

Tímto vás chci pozvat na reportáž „Zimní 

krmení lesní zvěře“, která se bude vysílat 

v České televizi koncem listopadu (30. 11. 

2021 v 16:10, ale předběžný vysílací čas se 

může ještě změnit) na Déčku na planetě Yó.   

                                                                  Fir 

                                     z natáčení reportáže ČT 

 

 

Regiony 2021 - Soubor Je to tajný! 
Regiony je letošní nový název mezinárodního divadelního festivalu, který se tradičně odehrává v Hradci Králové 

od poloviny června, doteď pod názvem Divadlo evropských regionů. Regiony mají svou open air část, která 

zaplňuje i venkovní prostory. Soubor Je to tajný tady hrál poprvé a měl „vyprodáno“. 

V pátek 18. června jsme se sešli hned po škole v zušce, abychom využili zbývající čas ke zkoušení naší inscenace 

„Míchat v hrncích“. Večer pro nás přijel minibus, do kterého jsme naložili všechny rekvizity a vyrazili směr 

Hradec Králové. Tam jsme všechno 

nanosili do atria radnice, kde mělo 

ve čtvrt na jedenáct začínat naše 

představení. I když to bylo všechno 

narychlo, stihli jsme všechno připravit 

včas, a dokonce si i ošlapat malý prostor, 

na který jsme nebyli zvyklí. Potom už 

začali přicházet diváci a mohli jsme 

začít. Představení jsme dohráli do konce 

i když došlo k nějakým problémům. 

Například jsme nepočítali s větrem, a tak 

nám sirky zhasínaly, když neměly. 

Někteří diváci také konstatovali, že jsme 

byli málo slyšet kvůli otevřenému 

prostoru a ruchům zvenčí. Po odchodu 

diváků jsme po sobě uklidili, všechno 

zabalili a vyrazili domů.                      Mš 

Míchat v hrncích (Je to tajný) 
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Festival Loutkářská Chrudim slavil letos 70. výročí a dramaťáci z naší ZUŠky tam rozhodně nemohli 

chybět. Letos na doporučení odborné poroty z improvizovaného krajského kola od nás jely zahrát své inscenace 

soubory Je to tajný! a Convivium. Dopoledne se ve školách rozdala vysvědčení a hned odpoledne jsme naložili 

loutky a rekvizity do vleku a vyrazili. Dříve poloprázdné ulice Chrudimi se postupně plnily lidmi. A večer už jsme 

viděli první inspirativní divadlo. Druhý den jsme měli svou inscenaci předvést my. Už od rána jsme vše 

připravovali, případně dozkušovali a odpoledne hráli. A to hned třikrát po sobě, aby se mohli podívat všichni 

chrudimští diváci. Následující ráno nás to čekalo ještě po čtvrté. Názory a kritiku jsme si pak vyslechli večer 

při rozborovém semináři s porotou. Ještě chvíli jsme pak strávili na festivalu v roli diváků. Zhlédli jsme plno 

zajímavých a inspirativních představení a zúčastnili se slavnostního průvodu městem. Poznali jsme 

i tamější kavárnu, hospodu, ochutnali zmrzlinu, navštívili ezo obchůdek, zapovídali se v brašnářství a nahlédli 

i do kostela. Byly to krásné dny plné divadla, radosti a nových zkušeností. Tak snad zase za rok!                         Pá 

 
Míchat v hrncích (Je to tajný) 
 

Letní cesty Convivia 

po divadelních festivalech 
Soubor Convivium si letos opět dosyta užil 

divadelní léto. S naší novou inscenací Hra 

o duši, která kvůli omezením vznikala 

během velmi krátké doby, ale nakonec se 

podařilo ji dokončit, jsme procestovali hned 

několik divadelních festivalů.  

Z krajské přehlídky jsme dostali doporučení 

hned na tři další události – Mladou Scénu 

v Ústí nad Orlicí, Šrámkův Písek 

a Loutkářskou Chrudim. Písek jsme nakonec 

byli kvůli již tak nabitému červnovému 

programu nuceni vynechat, ale to nám nesebralo radost z hraní ve zbylých městech. Já osobně jsem si nejvíce 

za celé léto užila Chrudim, kde jsme strávili nejvíce času a měli možnost vidět mnoho zajímavých souborů.  

Od poroty v Chrudimi a v Ústí nad Orlicí jsme také dostali možnost zahrát si na festivalu Jiráskův Hronov, který 

se konal hned na začátku srpna. Nějaké to hraní máme ještě na konci srpna a v září před sebou, na Theatru Kuks 

a mladém jaroměřském festivalu, který letos ponese název Zářinec, kde hrajeme loňskou inscenaci Erben 1862. 

Snad, pokud budete mít zájem, se na nějakém tom představení potkáme i s některými z vás.                            Terka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hra o duši (Convivium) 

 foto z Audimaforu Jan Slavíček 
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Popcorn a jeho červnové zkoušky 

Soubor Popcorn, když se mohl poprvé po dlouhé době sejít v zuš, si musel znovu vzpomenout na své pohádky, 

které vytvořil během konce minulého školního roku při povolené skupinové výuce. Na začátku letošního školního 

roku si, pro všechny případy, konečné verze zaznamenal na video. A díky videím si vzpomněl, aspoň částečně. 

Pohádky jsou tvořeny předměty z domácnosti a samozřejmě i loutkoherci, kteří je ovládají. Zadání vzešlo 

z distanční výuky, kdy jsme hráli 

s čímkoli z domácnosti. 

Vzpomenout si na svůj scénář 

a také zkoušet museli i bratři 

Grimmové (Matyáš a Adam), kteří 

náš pořad tří pohádek provázejí. 

Některé scény jsme museli předělat 

anebo alespoň trochu poupravit. 

Znovu se vytiskly scénáře. Těšíme 

se, že připravované pohádky 

(Šípková Růženka, Sněhurka 

a Zlatá rybka) už snad konečně 

zahrajeme na Jařinci, který se bude 

konat v září. Určitě se přijďte 

podívat!                                    Viki 

 

  Rekvizity a „herci“ ze Tří pohádek 

Přišel jsem… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jařinec? Zářinec! 
17. – 19. 9. 2021 se uskuteční druhý ročník festivalu Jařinec. Vzhledem k tomu, že na sebe tento Jařinec nechal 

čekat dva a půl roku, bude se jednat o bujarou oslavu! Té se zúčastní skvělí muzikanti a muzikantky, performeři 

a performerky, vypravěči a vypravěčky, loutkoherci a loutkoherečky, diváci a divačky a věhlasný fyzický básník, 

konkrétně se můžete se těšit například na divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten, muzikantku AN-NU nebo 

na Petra Vášu. Jařinec měl být v květnu, mělo jít o časoprostor pro zaradování se nad pučením a bujením 

a hučením v plné síle. Nakonec se sejdeme v září, zaradujeme se zpětně a sklidíme, co nám letošní léto přineslo. 

Přijďte si s námi zatančit, zazpívat, podebatovat o viděném, to vše za doprovodu řevu pávů a mekotu koz ve dvoře 

Národního památkového ústavu v Josefově a dalších místech v Jaroměři. Těšíme se na Vás! 

                    Kolegium hraběte Šporka  

(Program najdete vložený v tomto čísle, bližší informace na facebooku Kolegia hraběte Šporka.) 
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Viděli jsme… 

tradiční červnový Koncert na zahradě 
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…zvítězili jsme!  

Během obtížné distanční výuky LDO se žákům a studentům podařilo vytvářet domácí videa a zvukové nahrávky, 

animované seriály, připravit umělecký přednes a účastnit se 

celoškolních projektů (Masopust z obýváku, Poděkování zdravotníkům, 

Galerie safari park z domova, Přání maminkám…) a domlouvat se 

na přípravě několika inscenací.  Na webových stránkách školy můžete 

výsledné prezentace zhlédnout nebo si Divadlo pro uši poslechnout. 

Soubor Popcorn se v celostátním projektu základních uměleckých škol 

„Pošli to dál“ se svým animovaným „Drak-ovidem“ umístil na třetím 

místě. V krajském kole Dětské scény, kam jsme posílali recitační 

vystoupení na videu získaly ocenění Vendula Povalilová a Viktorie 

Ulrychová. Do národního kola uměleckého přednesu Wolkrův 

Prostějov, které je přesunuté na září, postoupili Jan Kosejk a Karolína 

Novotná.  

 

Inscenace souboru Convivium „Hra o duši“ inspirovaná pohádkou bratří 

Grimmů „O bezruké dívce“ na Mladé scéně v Ústí nad Orlicí získala 

Cenu za inscenaci a doporučení na Jiráskův Hronov. Na Loutkářské 

Chrudimi byla lektorským sborem oceněna stejně, navíc s nominací 

na Jiráskův Hronov. Všem žákům, studentům a rodičům za dálkovou 

i blízkou spolupráci, trpělivost a chuť nerezignovat a tvořit velmi děkuji! 

                                                                                                                 Jé  

Convivium po třech představeních na Jiráskově Hronově 

 

Do šatny 

!Soutěž - vyrobte výtvarný objekt z podzimních plodů! 

 

Natrhejte, nasbírejte na procházce, skliďte ze svého záhonku nebo zahrady, 

v horším případě nakupte a vytvořte z toho všeho cokoliv! Důležité je svůj 

výtvor vyfotografovat a výsledek poslat na info@zus-jaromer.cz s označením 

ZUŠkoviny-soutěž. A my zveřejníme, odměníme a budeme se z krás podzimu 

nebo vašich vypěstovaných plodů radovat s vámi. Těšíme se!  

A dlouho neváhejte, materiál podléhá rychlým změnám!  

 

pro inspiraci: Čaroděj  

(Ester Dvořáková) 

 

Vstávej synku, musíš do školy! 

Já tam nechci, holky se mi smějí, kluci mě neberou a učitelé neposlouchají! 

Musíš, vždyť jsi tam ředitel! 

 

Který pták je nejchytřejší?                 Chceš přečíst pohádku? 

Vlaštovka.              Dnes už ne, mami, zítra jdu poprvé do školy.  

Proč zrovna vlaštovka?        Až přijdu, přečtu si ji sám. 

Protože na začátku školního roku odlétá. 

 

Malá Berta šla poprvé do školy. Všichni na ni byli hodní, dostala dort a bonbony. Druhý den ji maminka časně 

ráno budí: Vstávej, musíš jít do školy! Holčička ještě rozespale: Cože, ještě jednou? 

 

 

 

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 

 

1. číslo vychází 1. září 2021 s českým příslovím: Naděje umírá poslední 

redakční rada: M-O-A (Adéla Moravcová), 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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