Úvodník
Čas na rozjímání
Dny se rychle zkracují, práce na zahrádkách rychlým hrabáním listí končí, muškáty na oknech rychle střídají
listopadky anebo přímo chvojí, šípky a červené bobule hlohu. Rychle ještě zazimovat růže, bazény či trampolíny
a rychle připravit zimní boty, vlněné čepice a šály. S rychle nastupujícím nevlídným počasím míváme kupodivu
najednou víc času zpomalit a být doma, se svými blízkými anebo sami se sebou. Napadlo vás někdy, že můžete
být pánem svého času? Že televize, monitor počítače a mobil mají vypínač a že čas trávený u plotny nebo
v garáži nemusí být až tak dlouhý? Zkrátka udělat si a mít čas pro sebe a na sebe a zároveň ho nebrat jiným…to
je umění. A co pak s ním? Prospat ho? Číst si? Nebo něco vyrobit, vytvořit? Sobě, druhým? A co třeba jen tak
při svíčce a hrnku čaje rozjímat? Slovník toto sloveso vysvětluje jako přemýšlet, uvažovat, hloubat… o čemkoli.
Anebo si prostě jen zavzpomínat? Na něco, na někoho blízkého a na ty, kteří už nejsou mezi námi a vzpomenout
na pravé hodnoty, které nám zanechali. Zkuste si tu svou chvilku najít zrovna třeba dnes večer.
Ať je pro vás další inspirací! Jé

Dušičky – tak pěkně pojmenováváme 2. listopad,
Památku zesnulých. Den, kdy již po staletí vzpomínáme
na všechny své zemřelé. Každý rok v tuto dobu vyrazí
na české hřbitovy statisíce lidí, aby uctily památku
svých zesnulých, zapálily svíčku na hrobě nebo umístily
smuteční dekorace. O den dříve, 1. listopadu, má své
místo v kalendáři svátek Všech svatých, a ještě před
ním, poslední den v říjnu, Halloween. V noci z 31. října
na 1. listopadu slavili Keltové konec léta a nový rok,
svátek Samhain, který byl podle keltské tradice časem,
kdy se duše zesnulých vrací domů a jejich příbuzní jim
svítilnami z vydlabaných řep pomáhají na cestě
do podsvětí. Zvyk a doba jsou stejné, ovšem každá země do tohoto období vnáší jiné tradice. V USA
a v anglosaských zemích je to hlasitější a strašidelný Halloween. Věděli jste, že jedna z řady českých lidových
pověr byla, že v předvečer Dušiček vystupují duše z očistce, aby si odpočinuly od útrap. Blízcí hříšníků proto
měli naplnit lampu na olej máslem, aby si duše mohly potřít spáleniny. Večer se příbuzní nebo přátelé napili
studeného mléka nebo se jím postříkali, aby se tak duše ochladily. Na svátky se také pekly „kosti svatých“,
bochánky či rohlíky ve tvaru kostí. V jižních Čechách ještě na počátku 20. století chodili koledníci na Dušičky
prosit o toto pečivo. V okolí Českého Krumlova nazývali tuto koledu „chodit po rohlíkách“.
Krásný, a hlavně tradiční je tento svátek a každá „lidská duše“ ho slaví jinak. Jak jej slavíte vy?
Fir

Z notesu pana ředitele
Dva měsíce školního roku uběhly rychleji než velké prázdniny a já obracím v notesu další list – listopad. Ale ještě,
než vás pozvu na další podzimní akce, tak se krátce vrátím o jeden list zpátky. V měsíci říjnu se uskutečnily tři
koncerty, výstavní prostor zdobí nová výstava a dramaťáci stihli vystoupit na dvou neobyčejných festivalech.
Koncert nejmladších žáků zušky „Naše úrodička“ byl prvním z celoškolních koncertů. Zaplněný sál
s neopakovatelnou atmosférou očekávání, soustředění a úsměvu držel palce všem mladým vystupujícím. Sdílená
radost mladých hudebníků a dramaťáků s diváky v sále z každého podařeného kusu byla neskutečně intenzivní.
Krásný večer, jehož atmosféru ještě umocnila podzimní výzdoba žáků výtvarného oboru. Dalším byl „Podzimní
koncert“, který byl neméně povedený. Do třetice pak smyčcový koncert žáků Jany Kovářové, kde z každého
vystupujícího bylo cítit radost z toho, že téměř po roce je možné podělit s výsledky své práce „na živo“ a nejen
přes obrazovku monitoru. Listopad přináší další dva celoškolní koncerty. Jsou jimi „Naše úroda“ a Podzimní
koncert, v samém závěru měsíce pak pěvecký koncert žáků Kristýny Brzkové a Jarmily Luňáčkové. Na všechny
akce Vás srdečně zvu. Dramaťáci v listopadu stihnou vystoupit na dalších třech celostátních festivalech po celé
republice a ani výtvarníci nezahálejí a pilně tvoří další díla. Nezapomeňte se na jejich práci podívat, je vystavená
po celé budově školy. Pokud jste na nějaké akci nemohli být, podívejte se alespoň na fotky, které jsou na našich
webových stránkách www.zus-jaromer.cz. A také se nezapomeňte nechat okouzlit dechberoucími obrazy, které
kolem nás na podzim maluje příroda. Pevné zdraví, inspiraci Vám přeje a na setkání se těší Váš Vlastimil Kovář.

Bylo – Nebylo
Budiž stín!
Na začátku října jsme měli opět tu čest zúčastnit se 3. ročníku samozvané národní přehlídky stínového divadla
„Budiž stín!“. V sobotu dopoledne jsme nasedli na vlak a po poledni už jsme si vykračovali prosluněnou Poniklou
ke Kantýně – centru všeho dění. Tam nás vřele přivítal hlavní organizátor, srdce i duše celého festivalu a starosta
obce, Tomáš Hájek. Rychle jsme se ubytovali a běželi na první divadlo „František z kaštanu, Anežka ze slunečnic“
od divadla Polárka. V tajuplné atmosféře jsme nejprve měli možnost lupami zkoumat různé přírodniny, či je
zkoušet pokládat na meotar. Poté nás zavedli dovnitř velkého bílého zakulaceného stanu. Zem byla vystlána kůrou
a my si posedali na polštářky na ní. Ocitli jsme se pod zemí v krtčím obydlí a v krásně navozené podzimní
atmosféře sledovali příběh, odehrávající se před námi, kolem nás i mezi námi.
Na další krátké představení jsme dojeli k nedaleké škole, kde jsme zůstali i na následující dílnu Hanky Voříškové
nazvanou „Platón v jeskyni I.“. Zabývali jsme se tam jednou teorií tohoto filozofa. Představte si jeskyni, ve které
hoří oheň. Za ohništěm je zídka, ke které jsou vedle sebe přivázaní lidé tak pevně, že nemohou otočit hlavou
a vidět ani sebe navzájem – koukají pouze na stěnu jeskyně. Mezi ohněm a touto zdí je cesta. Po ní chodí jiní lidé
a nad hlavami nosí různé předměty, na které dopadá světlo ohně. Hrají tak připoutaným takové stínové divadlo,
přičemž vězni si myslí, že je to celá realita, protože neměli možnost spatřit nic víc. V rámci dílny jsme si vyrobili
jednoduché papírové loutky a hráli stínová divadélka osobám uvězněným v provizorních vyrobených „jeskyních“.
Zajímavá byla též následující ukázka a přednáška o tradičním jávském divadle Wayang, jež je součástí tamějších
náboženských tradic (např. na usmíření bohů). Toto stínové divadlo s vyřezávanými loutkami z buvolí kůže hraje
pouze jeden herec bez přestávky po celou noc. Příliš se v něm nemluví, často v něm vystupují hinduističtí
hrdinové a vše doprovází orchestr s tradičními nástroji. Z Jávy jsme se vrátili zpátky domů – následovalo několik
představení bývalých i současných dramaťáků naší ZUŠky. Stínové divadlo nezůstalo jen u meotarů.
Na představení „Don Shine“ jsme vyšli ven, kde vrhala stíny světla auta. Vše, co jsme viděli, jsme následně
probrali na „Rozjímání o divadle I.“. A celý tento báječný den jsme za svitu petrolejových lamp zakončili noční
prohlídkou výrobny perličkových ozdob.
Pá
Druhý den ráno jsme se opět všichni sešli v Kantýně, kde nám Bažantova loutkářská družina (tedy samotný Tomáš
Hájek) zahrála představení s názvem Andrée.
Jednalo se o vzduchoplavecké dokumentární
drama, hrané jak jinak než na meotaru.
Po skončení tohoto divadla se seminaristé a další
zájemci vydali k nedaleké jeskyni. Tam
probíhala druhá část dílny s Hankou Voříškovou
„Platón v jeskyni II.“, neboli terénní výzkum
ověřující filosofovy znalosti optiky. Po krátkém
poučení o bezpečnosti se všichni účastníci
vydali po žebříku dolů do útrob ponikelské
jeskyně. Pomocí několika velkých plošných
loutek a zdrojů světla se podařilo Platonovu
teorii zrealizovat a ověřit, a ještě si prohlédnout
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běžně nepřístupnou jeskyni. Po návratu do Kantýny byl už čas na oběd. A potom přišla konečně na řadu naše
meotarová poesie „Babího léta dlouhá nit“. Hned potom hrála Jarka Holasová premiéru (a zároveň i derniéru?) své
emancipační meotarové přednášky „Nedělní chvilka“. Posledním divadlem tohoto ročníku byla pohádka „Jak
Kašpárek vyhnal strašidla z Poniklé“ od chrudimského souboru AHOJ. Potom už jsme se jen sešli na druhém
rozjímání o divadle, probrali vše dosud viděné, a nakonec zbývalo vyhlásit cenu „Duše meotaru“. Tuto putovní
cenu si letos odvezl náš jaroměřský soubor Convivium za inscenaci Čapkovy povídky „Paštika“. Celý festival
probíhal jako vždy ve skvělé náladě a už se těšíme na příští ročník!
Mš

Světýlka a traviny z drátků, draci i bílé paní ve výtvarném oboru
Práce s hlínou vesele pokračují i během stále kratších dnů, kdy okna naší školy vesele svítí do soumraku. Objevují
se tak malí golemové, figurky ochraňující samotného tvůrce, které jsme objevili nejen ve starém Japonsku nebo
staré Číně (ty byly poněkud větších rozměrů), ale i v egyptských hrobkách. Na řadu přicházejí i malí a nebezpečně
vypadající ale neškodní draci a nazdobené figurky bílých paní z našich hradů a zámků. Ani na lesní zvířata jsme
nezapomněli a tvarovali čumáčky, uši, packy svírající oříšky nebo ocásky veverek, lišek, vlků, jezevců, zajíců.
Dokonce na jednoho divokého koně se dostalo. Nejstarší žáci pokoušejí portréty - podobizny lidských
i smyšlených bytostí a protože jsou vyvedené v hlíně, říká se jim busty (čti bysty).
Na mnohé žáky práce s hlínou teprve čeká. Jejich obrázky plné maleb, kreseb, kombinovaných technik můžete
zahlédnout v chodbách školy. Makovice „malované“ modelínou (po nanesení - rozetření - modelíny na pevnější
kartonovou destičku pěkně bolí prsty, kdo máte odvahu, zkuste si to), světelné řetězy smotané tavnou pistolí
do malé kuličky, ke které připevníte ohebnější drátky jako ochmýřené květenství podzimních travin - jen krátký
výčet rozmanité tvorby z naší říjnové výtvarky.
RU

Bílé paní a rytíři

Busta

Naše úrodička
Letos v říjnu jsem dostala nelehký úkol, moderovat tradiční celoškolní
koncert mladších žáků Naše úrodička. Šlo o mou premiéru, co se
moderování koncertů týče, navíc jsem neměla kolegu či kolegyni
do páru. Nezkušenost byla podle mého názoru trošku vidět. Došlo
na pár přeřeků, a ani nervozita nechyběla. Doufám ale, že jsem divákům
moc nezkazila dojem z programu, protože bylo na co se dívat. Součástí
programu nebyli pouze žáci z hudebního oboru, ale došlo i na mladší
žáky z oboru literárně dramatického. Mohli jsme vidět hned tři
dramatizace, všechny nesoucí se v duchu podzimní lidové poezie.
Soubory měly vše pečlivě nazkoušeno a děti své rodiče i kamarády
určitě potěšily. U mladých hudebníků tomu bylo nejinak. Mohli jsme
slyšet širokou škálu hudebních nástrojů, od klavíru, flétny až k houslím
a kytarám. A nechyběly ani čtyřruční klavírní skladby. Jsem si jistá, že
program nám všem zlepšil náladu. Jak nedočkavým rodičům, tak zprvu
nervózním dětem, a i já jsem nakonec byla ráda, že jsem se také
na koncertě mohla podílet. Terka
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Draci

Letošní POSED ve Svitavách
I říjen je pro dramaťák měsícem divadelním. Po prvním víkendu na festivalu v Poniklé, nás 23. října čekalo
tradičním Podzimním setkání divadel (Posed) ve Svitavách, tentokrát věnované výročí narození Boženy Němcové,
které se vloni uskutečnit nemohlo. Většina účinkujících a diváků jsou známí či přímo přátelé, s mnohými jsme se
viděli po dlouhé době, nové jsme poznali, a tak popovídání nejen o divadle nemělo konce. Soubor Convivium,
posílený o „přespolní“ herce, zde zahajoval program inscenací „Viktorka“, inspirovanou Babičkou
a korespondencí Boženy Němcové. I když není nikdy dost času na zkoušení, zvláště, když většina už do Jaroměře
dojíždí z Prahy a Sobotky, diváci se netajili pozitivními ohlasy. Doufáme, že na jaře vás na „Viktorku“ budeme
moct pozvat i v Jaroměři. Těšte se!
Terka

Když podzim…
tak určitě i Podzimní koncert. Letošní školní rok se
naštěstí uskutečnil, a to v pondělí 25. října v 18:30
v koncertním sále. Pro některé muzikanty byl dokonce
prvním po nekonečně dlouhé době a o to více jsme si ho
užili. Hodinový program byl plný krásné muziky,
pohodové atmosféry a natěšených muzikantů i diváků.
A že nás to publikum vždy neskutečně nabíjí!
Díky všem, kdo jste tam byli, a hlavně ať je další, další,
další…
Medková Hana

Představujeme…Klavírní seminář
Klavírní seminář je novinkou mezi předměty, které naše škola nabízí. Probíhá blokově vždy poslední sobotu
v měsíci a jeho výuka začala v předchozím školním roce. Z důvodu lockdownů proběhl ve velmi okleštěné verzi,
což se nyní snažíme napravit! Na semináři se aktuálně nacházíme v období baroka, se kterým je úzce spjata i naše
ZUŠka. Nejen, že nese jméno po významném barokním mecenáši umění Františku Antonínu Šporkovi, ale také
má ve vedení odborníka na barokní hudbu a nástroje. Pozvat si pana ředitele jako hosta na náš říjnový seminář
byla tedy jasná volba a moc dobře jsme udělali! Děti měly možnost se důkladně seznámit s tím, jak se jejich
nástroj vyvíjel. Na ukázku nám pan ředitel přinesl hned několik nástrojů, mezi které kromě barokního cembala
a virginalu patřilo například i středověké psaltérium. Podívali jsme se všem nástrojům „na střívka“ a každý jsme
otestovali – dokonce i varhany se zhruba tisícem píšťal, za kterými jsme se přesunuli do kostela sv. Mikuláše
na jaroměřském náměstí.
Na dalších hodinách se budeme věnovat především poslechu a porovnávání interpretace nejlepších světových
klavíristů (ale i svých spolužáků), řekneme si zajímavosti o nejvýznamnějších skladatelích, zahrajeme si hudební
hry a v neposlední řadě si budeme procvičovat i hudební teorii speciálně zaměřenou na potřeby klavíristů (basový
klíč, doprovody podle akordových značek atd.). Ve druhém pololetí máme v plánu navštívit i výrobnu klavírů
v Hradci Králové. Klavírní seminář je jednou z možností Kolektivní interpretace, která dětem přibývá v rozvrhu
od 4. ročníku I. stupně studia. Pokud by o návštěvu semináře měli zájem i jiní klavíristé, určitě není problém
se domluvit!
Kateřina Jirková
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Přišel jsem…Vlastimil Kovář
Kdy jsi přišel do naší zušky poprvé jako pan ředitel?
To bylo 1. srpna 2011. A jaké to je dnes, přijít, když sem ta léta
chodíš každý den? Je to čím dál tím pestřejší, protože i když sem
chodím takovou dobu, většinou aspoň jednou za týden přijde nějaké
překvapení, příjemné nebo nepříjemné, které člověk nečeká.
A za ten čas jsem si na ta překvapení už zvyknul a docela se na ně
těším. Co máš jako pan ředitel ve škole nejradši? Moc hezké jsou
koncerty, když máme plný sál, a je tam krásná atmosféra. Potom,
když máme pěkně vyzdobenou školu a potom, když je škola plná
a z každé třídy se ozývá něco jiného. Troubení, recitování, klavír,
zpěv…když to u nás žije. A naopak, trápí tě tady něco? I když
máme tak skvělou školu a učitele, občas se doslechnu, že sem někdo
chodí nerad. Tak to mě mrzí a chtěl bych to změnit, aby to tady
bavilo všechny. A má to nějaké řešení, co s tím? Je důležité se
o tom pobavit a někdy se přijde na to, že žák opravdu chce dělat
něco jiného. Pak je lepší, aby odešel jinam a mohl se stát výborným
fotbalistou, tenistou nebo atletem. Ale pokud je to kvůli nějaké
drobnosti, která nám učitelům zůstává skryta a je právě pro žáka
moc důležitá, je potřeba si o tom povídat. Co je ve škole právě teď
nového? Máme nový, krásný koncertní sál, je tomu sice už nějaká
doba, ale vlastně jsme si ho ještě pořádně nevyzkoušeli a neužili.
Už nevypadá jako tělocvična ale jako prostor, kde se dá dělat
muzika, dá se v něm pěkně vystavovat a aspoň trochu hrát divadlo.
Kdo jste ho ještě neviděl, určitě se vydejte na nějakou nejbližší akci.
Vzpomeneš si, jak to bylo, když jsi jako malý přišel poprvé do lidové školy umění? Ve druhé třídě na začátku
školního roku za námi přišli z LŠU učitelé a zkoušeli si nás. Dostal jsem domů takový papírek s pozváním,
že bych mohl na něco hrát. S maminkou jsme tam přišli a řekli mi, že by potřebovali, abych hrál na zobcovou
flétnu, tak jsem hrál asi rok na zobcovou flétnu, potom jsem začal hrát na klarinet. Pak se z lidušky stala základní
umělecká škola a já tam hrál na saxofon, v big bandu, a v dechovce, bylo mi tak 13 let. To bylo v Turnově. Potom
jsem odešel do Hradce Králové na střední školu umělecko-průmyslovou u Petrofu, kde se učili klavírníci
a umělečtí truhláři a restaurátoři a řezbáři, to byl můj obor, a pak ještě varhanáři, to jsem potom stihnul také
vystudovat. Už v sedmnácti letech jsem začal v Turnově na ZUŠ vyučovat nejmenší děti zobcovou flétnu
a klarinet. Jak se stalo, že nevyrábíš klavíry a varhany, ale jsi učitelem? Zajímalo mě hudební a výtvarné
umění, chtěl jsem se dozvědět víc a na pedagogické fakultě si vybral kombinaci hudební a výtvarná výchova,
potom jsem si na chvíli zkusil ještě JAMU. Při studiu jsem učil na ZUŠ v Třebechovicích a různě zaskakoval
a pak jsem přišel učit do Jaroměře. Měnil bys své povolání,
stavěl bys někdy raději varhany?
Když přicházejí ta překvapení, a několik za rok mě překvapí
tak moc, že bych v tu chvíli měnil za cokoliv, třeba
i za popeláře. Ale potom se to nějak zvládne a já jsem rád,
že jsem tady.
Měl bys radu pro naše žáky, když chtějí s nástrojem třeba
i skončit?
Učím asi 25 let a vyzkoušel jsem si, že krize přijde
u každého, někdy je větší někdy menší. Většinou už umím
poznat, jestli jde jen o chvilkový výkyv anebo už opravdu
o začátek konce s hudebním nástrojem a že žák chce být radši
fotbalistou. Je důležité o tom vědět a nesnažit se to lámat
silou. Takovým těžkým obdobím je třeba ho provést tak, aby
byl pak rád, že zůstal a že dostal šanci, i když se mu zrovna
nechtělo už cvičit. Všichni mu v tom musí pomoct, rodina
škola, učitel. A pak je to stejně na něm.
Děkuji za povídání a přeji jen samá krásná, milá, veselá
a jen pozitivní překvapení!
Jé
z podzimního koncertu Naše úrodička
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…viděli jsme…

…Třídní koncert žáků
Jany Kovářové…
Poslední den před podzimními prázdninami jsme si užili příjemný večer s krásnou muzikou věnovanou smyčcovým nástrojům.

…koncert nejmladších žáků školy pod názvem Naše úrodička
a Podzimní koncert žáků školy…
…a traviny z drátku ve výtvarném oboru.
Pokud byste měli zájem o fotografie svých dětí z některé
z našich školních akcí, není nic lehčího než požádat
vyučujícího učitele nebo si o ně napsat na info@zusjaromer.cz. Máme obsáhlý školní archiv. Středeční akce
fotografuje Martin Brunner, pondělní koncerty Hana
Medková. Oběma tímto velmi děkujeme a vás opět na další
koncerty zveme!
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…zvítězili jsme!
„Veni, vidi, vici!“, řekl Gaius Julius Caesar po rychle vyhrané bitvě proti pontskému králi Farnakovi v roce 47
před naším letopočtem. V překladu „Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem!“ A v různých osobách a číslech nebo
časech jsou podle citátu pojmenovány i po sobě jdoucí rubriky v našich-vašich ZUŠkovinách. Proč, je jasné. Zní to
dobře, do našeho konceptu se to vrchovatě hodí, jde o tak zvanou „klasiku“, která nepodléhá změnám času
a vkusu, jak řekl Jan Werich. Jen na to vítězství je třeba pohlížet s nadhledem. Encyklopedie říká, že vítězství je
termín, který označuje úspěch v boji. Vítězství lze dosáhnout nad nepřítelem ve vojenském konfliktu nebo
nad soupeřem ve sportovní soutěži nebo v politickém nebo uměleckém zápolení. Opakem vítězství je prohra nebo
porážka, pokud je porážka velmi výrazná, může se prohra označit termínem debakl. „Nechť tví umírající nepřátelé
vidí tvé vítězství a naši slávu!“ zpívá se v poslední sloce Marseillaisy, kterou složil ženijní důstojník Claude
Joseph Rouget de Lisle v noci z 25. na 26. dubna 1792 ve Štrasburku jako pochod pro francouzské jednotky hájící
východní hranice země proti rakouským intervenčním jednotkám. 14. července 1795 byla prohlášena za státní
hymnu. Od 70. let 20. století se ve Francii ozývají
hlasy, že stávající text s „krví nepřátel“ je příliš
násilnický a že by bylo vhodné jej změnit v poněkud
mírumilovnějším duchu. Druhé hlasy zase volají, že to
patří k francouzské historii.
Naše vítězsví jsou s tím vším ve srovnání opravdu
mírumilovná a vychází ze vzájemného radostného
setkávání s podobnými nadšenci pro hudbu, výtvarno
a divadlo z okresu, kraje i republiky, a jsme za to rádi.
Na poli uměleckém to přece jinak ani nejde. Berte
proto tuto rubriku jako informační, co se nám povedlo
a kde nás viděli a slyšeli…a líbilo se jim to.
Jé
soubor Convivium: „Paštika“
(putovní cena Duše meotaru na přehlídce Budiž stín!

Blýskání na časy
„Blýskání na časy, je jev. Světlo se totiž šíří do větší vzdálenosti rychleji nežli zvuk, zejména v noci. Blýskání
na časy je tedy bouřka, která je od pozorovatele natolik daleko, že není slyšet hrom. Přírodním úkazům se připisují
vlastnosti, a tady jde o znak změny. V případě dlouhého sucha je to naděje pozitivní a podložená, Jde o signál
příchodu bouřkové fronty a tím i tolik potřebného deště pro zemědělce, kterými naši předkové byli. Je-li bouřka
za horizontem, nejsou vidět ani ty bouřkové mraky, pouze světelné odlesky.“…tolik encyklopedie.
Naše blýskání můžeme doplnit přívlastkem - na lepší časy. Tedy se těšme! A o co jde? O jev jednoduchý, všeobecně
nám všem chybějící, o „obyčejné“ čtení knih! Když připustíme, že vesměs čteme (rozuměj knihy) čím dál míň, jde
o jev přímo katastrofální. V naší rubrice vám přinášíme tipy na knihy, které by vám mohly stát za to…si je půjčit
nebo koupit. Doufáme, že se zablýskne, protože nikdy není pozdě začít číst a hlavně, vnitřní obrazy, které u vás
četba vyvolá, nic jiného nenahradí. A proč nezačít číst zrovna, když venku prší nebo podzimně přituhuje?
Zablýsknutí by vám pak mohlo přinést kýženou změnu. Naši předkové si knih vážili jako pokladu, kterému se jen
tak nic nevyrovná a pokud je pravda, že si po generace nějakou zkušenost v sobě uchováváme, stačí si jen
„vzpomenout“. K doporučení patří i hrnek třeba bylinkového čaje, deka, lampička… zavrtejte se a čtěte…
Vypadá to, že bude podzimní počasí dost sychravé, a proto vám chci doporučit několik knížek pro vaše rozhodnutí
si něco přečíst. Můj první tip napsal David Walliams a jmenuje se „Něfo“. Při četbě budete stoprocentně umírat
smíchy. Pojednává o rodičích, kteří pro svou jedinou dceru dělají cokoli, když ale holčička prohlásí, že chce ještě
něfo, odstartuje to bláznivou honičku za Něfem. Jenomže je tu jedna otázka: Co je to Něfo?
Druhá kniha „Poslední člověk“ Lee Bacona je skvělé sci-fi. Odehrává se v roce 3100, kdy světu vládnou roboti
a lidé jsou zakázaným druhem. Pak se ale tři roboti vzbouří, pomohou lidské dívce Emě a nebezpečné
dobrodružství může začít. Podaří se jim ale Emu uchránit před ostatními roboty, kteří ji chtějí zabít?
A můj poslední dnešní tip je knížka, která ve vás vyvolá hodně emocí a jmenuje se „Gump - Pes, který naučil lidi
žít“ od Filipa Rožka. Tato kniha je o psu, který se musí souhrou okolností vydat na dlouhou cestu za svým pánem.
Nedávno se do kin dostal i film o Gumpovi, který je sice trochu jiný, než kniha ale určitě se na něj zajděte podívat.
VeŠ
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Do šatny
Svítilna-lampička
Vyrobte si svítilnu, lampu, lampičku do zahrady, ke vchodu do domu nebo na chodník, pro radost. Stačí k tomu
jakákoli vyřazená zavařovací lahev, sklenice, temperové barvy a svíčka. Sklenici nezapomeňte odmastit běžným
mycím prostředkem na nádobí nebo přetřením lihovým roztokem. Pokud nemáte po ruce štětec, můžete použít
vlastní prsty nebo razítka z brambor nebo kus hadříku. Fantazii se meze nekladou a barevné škále také ne.
Nezapomeňte svůj svítící výtvor vyfotografovat a poslat nám ho na info@zus-jaromer.cz, moc rádi otiskneme
a sladce odměníme! Těšíme se!
redakce

To takhle přijde šerif do saloonu a vidí na zemi mrtvého muže.
Hráč? Jo. Falešný? Jo. Poker? Ne, housle.

Ptá se učitel: Čím je tvůj tatínek, že nemá
nikdy čas přijít do školy?
Učitelem, prosím.

Kamile, nenapsala za tebe náhodou domácí úkol maminka? Napsala, ale já jsem za ni vyluxoval, umyl nádobí
a hrál jí k tomu na kytaru.

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
3. číslo vychází 1. listopadu 2021 s pranostikou:
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
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), foto: archiv ZUŠ, šéfredaktor: Jé (Jarka Holasová)
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