
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Úvodník 

„Jak na Nový rok, tak po celý rok!“ 
Je 1. ledna 2022 a já narychlo dávám do kupy úvodník do ZUŠkovin, který jsem měla odeslat vloni. Že bych se 

s odesláním zpozdila o rok, to se mi ještě nestalo. Z vedlejší místnosti se odkudsi z pod peřiny ozývá výstižné 

shrnutí tohoto dne: „Únava, spánek, koncerty a postel“. To zní jako fajn náplň nastávajícího roku. Jeden člen 

naší domácnosti onemocněl. Kamarád měl ráno hrát na koncertě, ale nestihl vlak. Jiný známý, kterého jsem 

potkala, pajdal o berlích. A teď jsem u tohoto psaní úplně zapomněla na polévku, která se mi mezitím rozvařila. 

Doufám, že alespoň vy jste do nového roku vstoupili šťastně a s radostí a nezbývá nám, než společně doufat, že 

ne všechna přísloví se vždy naplní, a že i to psaní úvodníků mi půjde po zbytek roku lépe než dnes.  

     Tak tedy šťastný nový rok! Pá 

 

Nejznámější přísloví, které se váže k Novému roku tvrdí: Jak na Nový rok, tak po celý rok. Proto se všichni 

tento den vyhýbali hádkám. Mnozí věřili, že budou-li mít v kapse peníze, budou je mít po celý rok. Hospodyňky 

by neměly uklízet, aby se ten rok neudřely. Nesměly zametat, aby se nevymetlo štěstí z domu, ani prát prádlo, 

protože prádlo na šňůře mohlo přinést neštěstí nebo dokonce smrt někoho blízkého. Obecně se dbalo, aby se nic 

nevynášelo z domu, protože by ta věc příští rok chyběla. Tento den má podle pověry magickou moc, kdy se dalo 

nahlédnout do budoucnosti. Věštilo 

se podle toho, kdo ten den přišel jako 

první na návštěvu. Za předobré 

znamení se považovalo, pokud 

vstoupilo do domu jako prvý host 

dítě, mladá dívka či muž, naproti 

tomu stará žena přinášela smůlu. 

Na Nový rok bychom neměli jíst 

drůbež, ryby ani zajíce, aby nám 

štěstí neuletělo, neuplavalo nebo 

neuteklo. Naopak bychom tento den 

měli servírovat čočku, aby se nám 

doma po celý rok držely peníze. K ní 

jíme buď volské oko, protože vejce 

je symbolem nového života, nebo 

vepřové maso, protože prasátko 

přináší štěstí. Do vánočky se zapékal 

jeden hrášek a kdo ho nalezl, měl mít 

celý rok štěstí. Mějte ho i vy!         Jé 
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            Z notesu pana ředitele 

Otevíráte nové číslo ZUŠkovin a s ním v naději společně otevíráme i nový rok. Já otevírám nový notes, a protože 

je zatím netknutý, musím jeho stránky pořádně ohnout, aby se mi neustále nezavíraly. Podobně, jako nás okolnosti 

v prosinci minulého roku donutily „zavřít“ všechny plánované akce pro veřejnost a celý notes, plný 

naplánovaných akcí se smutně sklapl. Na čas jsme se opět přesunuli do digitálního světa, ve kterém je jistě mnoho 

zajímavého, ale bez diváků je neuvěřitelně „studený“. Zrušit pro veřejnost jsme museli i tradiční novoroční 

koncert dechového orchestru, který alespoň zaznamenáme na video. První měsíc vždy býval plný třídních koncertů 

a dílen, ale v tomto roce se nám nic víc, než zamávat do kamery zřejmě nepodaří. Já pevně věřím, že toto 

provizorium je dočasné a s vírou ve vše dobré už listuji i na další stránky notesu, ve kterých s přibývajícím 

sluníčkem cítím příslib zlepšení celé situace. Po přání pevného zdraví nám všem, je to další velké přání, které mně 

vychází přímo od srdce. Věřím, že postupně zase budeme moct otevřít koncerty, představení a výstavy 

pro veřejnost a společně se těšit ze všeho krásného. Do té doby můžeme zatím v naší zušce pracovat, rozvíjet 

se a zlepšovat.  

Nekončící touhu po objevování všeho krásného s věčně zelenou inspirací  

přeji nám všem pro všechny dny roku 2022.              Váš Vlastimil Kovář 

 

vánoční stromek v sále zdobily malé výtvarnice, vánoční dekorace vyráběla skupina starších výtvarníků 

 

Představujeme…Skutečný dárek 

„Nedávejte voloviny, dejte aspoň osla“ 
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Skutečný dárek je projekt organizace Člověk v tísni. Jedná se o charitativní e-shop, díky kterému může každý 

pomáhat! A jak to funguje? Úplně jednoduše. Na stránce www.skutecnydarek.cz si nejdříve vyberete jednu z šesti 

kategorií: zdraví, vzdělání, obživa, voda, ČR a klima. Potom už stačí jen vybrat konkrétní položku, vložit 

do košíku, zvolit jakým způsobem chcete zaslat certifikát, zaplatit a je hotovo. Tímto způsobem můžete třeba 

lidem v afrických zemích darovat například bezpečný porod, kozu, dámské vložky, vodovodní kohoutek, školní 

tabuli nebo třeba motyku. Místní pracovníci pak vyberou, komu právě váš dárek pomůže nejvíce a všechno zařídí. 

Certifikát, který za tuto pomoc obdržíte můžete někomu věnovat. Místo nevyužívaných zbytečností tak 

obdarovaná osoba dostane něco originálního a hlavně smysluplného. Pokud nechcete přímo vy osobně skutečný 

dárek kupovat, můžete se zúčastnit plánované akce Kolegia hraběte Šporka. Bude se jednat o burzu nechtěných 

vánočních dárků a výtěžek poputuje právě na skutečný dárek. Čtěte ZUŠkoviny a sledujte zuškové webové 

stránky!                                                                                                                                                                      Mš 

Radost k nezaplacení aneb krásný pocit nikde nekoupíte! 
Redakční rada ZUŠkovin ve spolupráci s Kolegiem hraběte Šporka přicházejí s povánočním nápadem, jak věnovat 

Skutečné dárky! Stává se vám, že pod vánočním stromkem najdete věc, kterou jste si přáli, ale sejde se vám 

dvakrát? Anebo dostanete něco, co se vám zrovna nehodí? Nebo vám to přímo není nebo nesedí…zkrátka, že by 

vám takový dárek ležel ve skříni nevyužitý nebo zabíral místo na polici či jinde? Určitě je škoda funkční věc, která 

by těšila někoho jiného, nechat ladem ležet nebo vyhodit!  

Vyhlašujeme sbírku a následně burzu nebo „bleší trh“ nepotřebných nových věcí! 
Máte-li funkční, nejlépe novou a krásnou věc, která se vám nehodí a rádi ji věnujete bez nároku na finanční 

odměnu, nabídněte ji! Může to být kniha, hračka, nářadí, obrázek, květina v květináči, …cokoliv by někdo jiný 

mohl potřebovat nebo by se někomu mohlo líbit. Během ledna budeme dary evidovat a potom podle aktuálních 

možností a platných opatření vyhlásíme termín a místo konání našeho trhu, kde vámi darované věci vystavíme 

a předáme největší finanční nabídce a za výtěžek koupíme Skutečný dárek, který může zachránit životy! 

Kupujícím slibujeme i zážitek z pravé dražby s kostýmovanými trhovci či potulnými muzikanty a komedianty. 

Neváhejte a nabídněte! 
Nejlépe prostřednictvím poštovní schránky ZUŠkovin vedle učebny LDO v přízemí nebo v kanceláři zušky nebo 

přímo v učebně dramaťáku! Těšíme se na vás a vaše dary a dárky!                                                                Redakce 

 

Čtyři kanystry na vodu 
U nás jsme zvyklí, že když otočíme kohoutkem, teče z něj čistá voda. V Etiopii 

většinou nic takového nemají. Pro vodu chodí místní ženy a děti ke vzdáleným 

studnám. Darované kanystry umožní pitnou vodu snadněji přepravovat.  

Když darujete kanystr, darujete vodu. A voda je život. 

Nákupem tohoto darovacího certifikátu přispějete na program pomoci 

VODA v rámci sbírky Skutečná pomoc. Cena je 200 Kč. 

 

Bylo – Nebylo 

Perníčky 2021 
Zdobení perníčků je tradiční akce žáků paní učitelky Jany Kovářové 

(individuální výuka, smyčcový soubor a přípravný smyčcový soubor). Je to 

oblíbená a pro mnohé nezapomenutelná možnost, kdy se setkávají žáci 

od nejmladších po nejstarší a pokud je to časově možné, i bývalí žáci. 

Každoročně se sejdou zájemci u paní učitelky doma. Jejich úkolem 

je nazdobit perníky, které se pak rozdávají na některém z Vánočních 

koncertů. Poté si připraví vše na oběd – pizzu, vyjdou na krátkou 

procházku, snědí vše, co se dá a spokojeně usednou ke společenským hrám 

či jen tak klábosí. Je to příležitost, kde se poznají děti, které se jinak 

neznají a v budoucnu by spolu měli spolupracovat v souboru. Vnikají 

přátelství, která trvají po celou dobu docházky do zuš a mnohdy i déle. 

Bohužel loni se nemohlo konat nic a ani letos situace nedovolila takové 

veliké shromáždění. Museli jsme přistoupit k náhradnímu řešení. V úterý 

v době staršího souboru Musica Sporcka vznikla v učebně LDO 

manufaktura na zdobení - žáci namalovali a sestavili na podstavce 

perníkový betlém, spoustu postaviček, zvířátek, stromečků, andílků 

a hvězdiček. Ve středu pak ti z mladší skupiny Mladé smyčce vše 

http://www.skutecnydarek.cz/
https://www.skutecnydarek.cz/pages/voda/
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rozmístili a rozvěsili v přízemí a v mezipatře. 

Naše zuška získala nejen originální vánoční výzdobu, ale také krásně voní a my jsme si mohli užít společně 

strávené chvíle, pohovořit, a něco hezkého pro ostatní vytvořit. Doufáme však, že příští rok bude ještě příznivější 

a my se budeme moci setkat tradičně u Kovářů.                                                                                    Jana Kovářová 

 

Prosincové chystání ve výtvarce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdobení vánočního stromečku v sále, obrázky v předsálí 

a vánoční výzdoba z jablíček a pomerančů. Koření provonělo 

celou třídou, sušené ovoce neskončilo jenom ve výtvorech, 

bobkové listy doplňovaly zelené větvičky a na balící papíry 

se kreslilo o sto šest. To, aby měly vánoční dárky pěkné 

košilky.  



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do nového roku pevné zdraví, veselou mysl a hlavu plnou nápadů přejeme vám všem a už teď se těšíme na další 

podněty a inspirace ze zimních zahrad, z procházek či trávení času jen tak pospolu u stolu a v teple vašich/našich 

domovů…                                                                                  za všechny výtvarníky Radka Ulichová, učitelka VO 

 

Přišlo jsem…Vánoční přání 

  

Vánoční přání a PF 2022 pro naše příznivce 
Ještě před Vánoci dostali rodiče všech žáků do svých mailových schránek odkaz na vánoční dárek. Jde o video 

projekt složený z výkonů hudebních souborů i sólistů a dětí z dramaťáku, připravovaných pro adventní a vánoční 

koncerty, které se už nemohly uskutečnit. Bylo nám líto, že je nikdo neuvidí a neuslyší, a proto jsme svá 

vystoupení zaznamenali a opatřili předvánoční tvorbou našich výtvarníků. Nutno podoktnout, že připravovaný 

repertoár byl o hodně větší. Berte naše půlhodinové video jako malou náplast na mezeru ve společném setkávání 

v koncertním sále školy. A jestli jste se ještě nestihli podívat, nezoufejte. Od začátku ledna bude odkaz 

na „Vánoční přání“ veřejně přístupný na našich webových stránkách (www.zus-jaromer.cz).  

Udělejte si „vánoční“ radost i kdykoliv jindy v novém roce!                                                                               Terka 

 

…viděli jsme…  

                        …Barokní soubor SPORCK…                                                   …malé kytaristky… 

http://www.zus-jaromer.cz/
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…Kytarový Betlém Matyáše Brauna…                                         …Slavíky hraběte Šporka… 

…a smyčcový soubor Musica Sporcka při natáčení „Vánočního přání“. 

 

…zvítězíme!  

Zelená se Jaroměř  
Rok 2021 byl těžký, ale staly se i krásné a radostné věci. 

Obnovili jsme polní cestu okolo Jaroměřského rybníka, 

která dříve byla důležitou obchodní cestou spojující Jaroměř 

s Heřmanicemi. Také jsme obnovili hřbitovní zeleň 

v Josefově a mnohé další. Vysadili jsme celkem 285 

stromů, délka výsadby činila 3 183 m, 2 367 keřů na plochu 

1 237 m2, 6 848 trvalek které zabíraly plochu 1 079 m2 

a zhruba 6 000 cibulovin. 

Moc děkujeme všem, kteří nám to všechno pomohli 

zrealizovat, jednotlivcům i skupinám, a především Městu 

Jaroměř, které všechny výsadby zaplatilo.                        Fik 

 

 
 

Nechtěný dárek 
Máme za sebou Vánoce a s nimi spojené dárky. Spoustu dárků. 

A bohužel i těch nechtěných. Dobře si rozmyslete, jestli skutečně 

někomu chcete koupit domácího mazlíčka, aby se z něj zanedlouho 

nestal právě ten nechtěný dárek. Útulky jsou jich plné. V horším případě 

mohou skončit na ulici, kde budou strádat a kde jim hrozí vážné 

nebezpečí. Pokud byste si přáli psa, můžete zavítat do útulku v Hradci 

Králové, případně do jiného ve vašem okolí. Můžete si pejska vyvenčit, 

a přivézt nějaké dobroty. Já sama do útulku čas od času také zamířím, 

abych si nějakého pejska vyvenčila. Doma mám už pejsky dva a navíc 

čtyři kočky, takže jich více ani mít nemohu. Takový mazlíček stojí totiž 

hodně peněz, času a pozornosti. Tímto článkem vás chci poprosit, abyste 

si vašich mazlíčků vážili.                                                                 -ALV-                       
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Zachraňme populaci tetřívka  
Do redakce nám přišla placka, která pomáhá zachránit tetřívka.  

Tedy vám o Nadaci Ivana Dejmala dáváme vědět. Podívejte se 

na www.zachranmetetrivka.cz a budete se možná divit, jeho populace 

v poslední době klesla o 80%!  

Jmenuji se Tetřívek obecný. 
Patřím do velké rodiny tetřevo-

vitých ptáků a bohužel jsem silně ohrožený druh. Po tisíce let jsme žili 

v horách ale i pod horami. Kdysi nás bylo hodně, ale v minulém století jste 

naše louky v podhůří zabrali vy, lidé, a my zůstali pouze na horách. 

Ve vysázeném hustém smrkovém lese se nám nedaří a na cestách 

a horských loukách nemáme od vás klid, protože stále přibývá 

bezohledných návštěvníků. A tak nás tetřívků ubývá. Dnes nás v Jizerských 

horách zbývá jen posledních 60, a to kvůli vám. 

Od konce března do začátku května potřebujeme klid. Jen když nás 

nebudete vy a vaši psi rušit, 

můžeme zahnízdit a vyvést mladé. V létě slepička učí kuřata sbírat 

hmyz. Před volně pobíhajícími psy je ale neumí ochránit, ani když se 

schovají v borůvčí, v kleči nebo ve smrkovém houští. Před zimou si 

musíme udělat dostatečné zásoby energie. Živíme se semeny trav, 

pupeny stromů, hmyzem, a hlavně borůvkami a brusinkami. Tyto 

plody rádi sbíráte i vy lidé. Myslete, prosím, na to a nechte nějaké 

i pro nás. Zima tady na horách bývá krutá. Většinou ji prospíme 

ukrytí v norách ve sněhu a pod větvemi stromů. Každé vyplašení 

hlukem při lyžování nebo vycházce na sněžnicích nás může stát život. 

Lišky a kuny jsou totiž pozorné a hladové. Nechoďte mimo značené 

cesty, mějte svého psa na vodítku, nedělejte zbytečný hluk. 

Děkujeme!  

Na naši záchranu můžete přispět zakoupením benefičních předmětů 

na www.zachranmetetrivka.cz, za tyto peníze budou vysazeny listnaté 

stromy zejména břízy a jeřáby.  

Pro nás v bližších Krkonoších je to stejné! Buďte na svých zimních 

výletech za sportem a odpočinkem ohleduplní! Fik                                           „Tady zimuje tetřívek!  

V Krkonoších má ještě šanci přežít. Když opustíte 

cestu a probudíte tetřívka, můžete ho zabít.“ 

  

Ohrožený tetřívek obecný | Správa Krkonošského 

národního parku (krnap.cz)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Zimní úkryt Tetřívka obecného pod sněhem 

 

 

 

Sčítané stavy kohoutků Tetřívka obecného v Krkonoších 

http://www.zachranmetetrivka.cz/
https://www.krnap.cz/ohrozeny-tetrivek-obecny/
https://www.krnap.cz/ohrozeny-tetrivek-obecny/
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            Blýskání na časy 

Vám už dobře známá rubrika, propagující čtenářství a trochu ztracenou nebo i zatracovanou lásku ke knihám 

právě přináší zprávu anebo chcete-li odpověď na otázku: Co že to tam v přízemí zušky na konci chodby u šaten je? 

                              Literární šatna 
Možná víte, že v naší - vaší ZUŠce máme Literární šatnu, 

kterou už třeba nějaký čas využíváte při svém čekání 

na vyučování nebo na rodiče. Na začátku prosince si ji vzal na 

starost dramaťácký soubor Možná už jo… Okamžitě jsme se 

dali do práce – knížkám jsme opravili přebaly, roztřídili jsme je 

podle žánrů a srovnali dle velikosti. Všechny knížky jsme 

urovnali do polic tak, aby i ti nejmenší čtenáři dosáhli na knihy 

pro ně určené. Také jsme do naší literární šatny přidali 

nástěnku, kde najdete nejnovější ZUŠkoviny, vánoční 

spojovačky-omalovánky a také návod, jak si vyrobit vlastní 

veselou záložku do knížky. Během ledna máme v plánu na nástěnku umístit tipy na knížky, které jako soubor 

doporučujeme nebo na ty knihy, které jsou v knižním světě žhavou novinkou. A hlavně – od ledna bude 

do Literární šatny docházet skvělý časopis Čtyřlístek! Děkujeme tímto panu řediteli za školní předplatné! Každý 

měsíc se těšte na nové číslo. Prosíme vás, knihy ani časopisy neodnášejte, založte si je podepsanou záložkou 

a vraťte na polici, kde si je zase za týden vypůjčte.  

Hezké počtení a příjemný čas strávený v Literární šatně vám přeje VeŠ 

 

Do šatny 

K zápisu do základní školy přivedou šestiletou holčičku. Při prvním rozhovoru se jí učitelka zeptá, kolik zná 

ročních období. Dívka se na chvíli zamyslí a sebevědomě odpoví: Šest! 

Učitelka jí taktně naznačuje: Nespěchej, zamysli se pořádně a přemýšlej. 

Dívka na chvíli ztuhne a pak řekne: Šest!  

Učitelka se podívá na dívčinu matku, odkašle si a pošle je na minutu na chodbu. 

Maminka se rozhořčeně zeptá své dcery: No, Lenko, řekni mi, co tohle mělo znamenat? 

Dcera se slzami v očích: Opravdu si nepamatuji žádné další „Roční období“, jen to od Vivaldiho, Haydna, 

Piazzoly, Lussiera, Čajkovského a Glazunova! 

Maminka na to: A co skladatelé Leonid Desjatnikov a John Cage?                       (vtip nám poslala Jana Kovářová) 

 

Co máme společného s podobiznou od Petra Brandla? Návod najdete v tajence, kterou pro vás připravila Viki. 

Své odpovědi vhazujte do poštovní schránky vedle učebny LDO nebo posílejte na info@zus-jaromer.cz.  

Ty nejrychlejší sladce odměníme! 
 

 

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 

5. číslo vychází v lednu 2022 s pranostikou: 

 Připadne-li Nový rok na sobotu, bývá málo obilí, málo větrů a mnoho ovoce, ale také mnoho zimnic. 

 

redakční rada: Pá (Pavlína Tichá), Mš (Michaela Zelená), RU (Radka Ulichová), Viki (Viktorie Ulrychová) 

VeŠ (Veronika Štursová), Terka (Tereza Prokešová), Fir (Filip Rezek), -ALV- (Anna Leopolda Vejvodová) 

VK (Vlastimil Kovář), foto: archiv ZUŠ, šéfredaktor: Jé (Jarka Holasová)   
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