
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Úvodník 

Je tu masopust - třítýdenní svátek radosti, jídla, blížícího se jara, plesů, karnevalů, zabíjaček a svateb! Je to čas, 

kdy se lidé snažili urovnat všechny staré spory, čas, který bychom si měli pořádně užít, než nám začne doba 

postní. Přestaňme se alespoň na chvíli trápit všemi starostmi a problémy a zaměřme se raději na všechny ty 

drobné krásy kolem, které dokáží vykouzlit úsměv nás tváři. Všímejte si, jak se paprskům slunce čím dál tím 

častěji daří prodrat se mraky až sem dolů k nám. Na cestách mě čím dál tím častěji provází ptačí štěbetání, 

ke kterému se se svým zpěvem ráda přidávám. A až budete na ulici míjet skleslého zamračeného kolemjdoucího, 

neobcházejte ho lhostejně a bez povšimnutí, ale zkuste se na něj usmát. Třeba mu to pomůže. A když ne, 

průzkumy říkají, že by váš (třeba i nucený) úsměv měl zlepšit náladu i vám samotným. Neboť jak pravila Matka 

Tereza: „Usmívej se na každého - nezáleží na tom, kdo to je - a to ti pomůže, že porosteš do větší lásky vůči 

každému.“ A to za to přeci stojí, ne?                                                                                                                       Pá 

 

 

 

 

 

 

 
 

Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více. 
Hromnice, 2. února, byly v lidovém křesťanství důležitou oslavou přicházejícího jara, podobně jako keltský 

předkřesťanský svátek Imbolc. K němu se pojil i zvyk hodování, stejně jako později k období masopustu plnému 

zabíjaček a veselí. Slovanská obdoba svátku původně souvisela s Perunem, bohem hromu a blesku, který se 

burácivě probouzel ze zimního spánku. Lidé uklízeli po zimě, vymetali stáje, čistili topeniště a zapalovali 

hranice. Posvátné ohně měly očistný charakter a zaháněly zlé duchy. Mezi další zvyky patřil rituál první orby 

nebo návštěvy u posvátných studánek. Křesťané tento svátek slaví pod názvem Uvedení Páně do chrámu. Podle 

Lukášova evangelia se Marie a Josef vydali se čtyřicetidenním Ježíšem dle židovského zvyku do chrámu, kde 

svého syna symbolicky zasvětili Bohu. 

Ctily se i další zvyky a obyčeje: Nesmělo se mluvit jinak než vážně, ani klít, na Chodsku si odříkali i tanec. 

Hospodyně se měly na Hromnice vyhýbat jehle – podle pověry měla v tento den její špička moc přitáhnout 

blesk. A teprve Hromnice dříve znamenaly úplný konec Vánoc: odstrojovaly se stromečky a schovávaly 

betlémy. Na Hromnice jasná noc – bude mrazů ještě moc. Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro.  

Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče.                                                                       Wikipedie 
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Z notesu pana ředitele 

Nejsem si zcela jistý, kolikrát už jsem na tomto místě předpovídal blýskání na lepší časy covidového provizoria, 

ale párkrát už to bylo. Teď už to dozajista trefím. Po všech informacích a zkušenostech si říkám, že se konec 

tohoto zvláštního období blíží a že je téměř na dohled. Jen tedy ještě chvíli musíme počkat a zimní čas musíme 

vydržet bez veřejných koncertů a představení. V notesu mám na únorové stránce všechny plánované akce 

pro veřejnost přeškrtnuté, ale únor uteče jako voda. Jednak je nejkratším měsícem a druhak v něm budou týdenní 

„jarňáky“. Mám rád zimu, jen se tentokrát na příchod jara těším o poznání víc. Doufám, že se svěžím jarním 

povětřím přivane příslib postupného návratu do normálních časů. Protože březnová stránka notesu je zatím 

nepřeškrtaná, pěkně zaplněná a já doufám, že to tak zůstane. Přeji Vám, ať všechny obtíže přečkáte v pořádku 

a ve zdraví začnete úspěšně druhé pololetí školního roku.                                                           Váš Vlastimil Kovář 

 

Bylo 

 

„My tři králové jdeme k vám…“ Tuto koledu konečně po roce můžeme slyšet naživo. Loni totiž byla Tříkrálová 

sbírka online a v Jaroměři a okolí se vybralo 134 620 Kč. A letos se zde vybralo rekordních 438 274 Kč! Obě tyto 

částky pomohly Domovu sv. Josefa v Žirči, kde se zotavují lidé s roztroušenou sklerózou.  

A letos si koledníci odnesli příběhy a zkušenosti. Já osobně jsem velice šťastný 

a překvapený, až na pár lidí na nás všichni byli vlídní. V pokladničce naší skupiny 

bylo 5 540 Kč, a to i když v polovině cesty odpadl Melichar. Tato dobrovolná, 

charitativní akce pomáhá! Děkujeme!!!                                                                  Fik 

 

 

Máme za sebou tradiční Tříkrálovou sbírku. Letos jsem jako jeden ze tří králů 

chodila poprvé. Když mamce zavolala nějaká paní a zeptala se, jestli nemám zájem 

chodit jako král, tak jsem se trochu vyděsila, ale pak jsem si řekla: „Proč ne, zkusit 

se má všechno.“ a na nabídku jsem kývla. Sobotní ráno bylo velmi mrazivé a my 

měli sraz u prodejny na jaroměřských Ptákách. Původně jsem si myslela, že budeme 

chodit jen tak po sídlištích a zpívat, ale my jsme obcházeli přímo paneláky. Byl to 

zvláštní pocit. Nejdřív jsme se s holkama hodně styděly. Ale postupně jsme byly 

statečnější a hlasitější. Někde nám otevřeli a někde zase ne. Kromě peněz, které 

nám lidé dávali do pokladniček, jsme dostávali i kupu sladkostí. Mamka říkala, že 

peníze, které se vyberou, budou použity pro Domov svatého Josefa v Žirči. Tak si 

myslím, že to mělo určitě smysl a příští rok do toho jdu znovu.  

A co vy, taky se přidáte?                                                                                  -ALV-
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Leden ve výtvarném oboru:  
Vodní hladina v zimě, jarová voda a sádrové odlitky 

Zapouštění anilinových barev do mokré čtvrtky, kterou 

jsme ještě za mokra posolili. Ano, čtete dobře. 

Mořskou solí, která se pyšní krásnými velkými 

krystalky. Ty do sebe vtáhnou vodu ze čtvrtky a po 

zaschnutí zanechají na ploše zajímavé obrazce.  

 

Dalším krokem větších výtvarníků pak bylo cílené 

trhání malby na úzké proužky (buď od ruky - ty se 

krkolomně klikatily a měly kontrastní bílé okraje, 

anebo těsně podle pravítka - to byly ty úhlednější). 

A nakonec jsme se pustili do tkaní. Krásná vodní 

hladina hýří všemi barvami, a dokonce se nám podařilo 

znehybnit i pěnu a bublinky vody. 

 

Další byl experiment s jarovou vodou, kterou jsme obarvili potravinářskými barvami a hodně napěnili. Na pomoc 

si mladší žáci vzali odříznutá hrdla z plastových lahví, na jejichž širší část napnuli látku. A pak už stačí tuto 

pomůcku ponořit do obarvené vody, nechat okapat a nad čtvrtkou začít do lahve foukat. Z druhé, odříznuté a širší, 

strany tak všichni vykouzlili hustou pěnu, která se vznášela nad lavicemi a stoupala stále výš a ke stropu. 

Ta za nějakou chvíli sice opadla, ale na čtvrtce opět zůstanou zaznamenané otisky bublinek, nádhera. A ještě si 

všichni pěkně pohráli. 

 

Poslední ukázka na fotografii přibližuje sádrové 

odlitky zeleniny, kterou jsme otiskli do hlíny (doma 

můžete zkusit i modelínu a otisknout do ní cokoliv 

budete chtít - od hraček třeba po psací potřeby, 

nebo květiny. Kolem otisků jsme postavili nízký 

mantinel, aby sádra nepřetekla a nechali zatuhnout.  

 

Hlína i modelína jdou pak krásně oddělit, a i když je sádra 

křehká, máte v ruce pořádný kousek. Na závěr stačí zcela 

vyschlou šedobílou sádru překrýt bílou akrylovou barvou. 

A kdo chce jít ještě dál, může své odlitky vedle bílé barvy 

odít do skutečných a reálných barev, anebo potřít je 

pořádně lepidlem a obalit, třeba v písku.                        RU 



 

4 

 

Představujeme… 

letošní redakční radu ZUŠkovin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víte, že…ZUŠkoviny vyšly poprvé v prosinci 2006, kdy bylo pokřtěno „nulté číslo“? Pravidelně potom 

vycházely od ledna 2007 (1. ročník obsahoval 6 čísel). Tiskly se ve sborovně a skládaly se a sešívaly ručně. 

V záhlaví měly tajemný nápis „Dr. Hutavý“, tehdy se vyučoval dramaťák-hudební-taneční a výtvarný obor. Od té 

doby vychází každý školní rok deset čísel. V soutěži školních časopisů získaly ZUŠkoviny i celostátní ocenění. 

   Žákovská část redakční rady se pochopitelně mění a tvoří ji žáci literárně dramatického oboru. 

Redakční rada hledá nové členy mezi žáky a studenty hudebního a výtvarného oboru! 
Pokud tě baví cokoliv psát, zajímáš se o svůj obor, nástroj, tvoříš, fotíš, chceš si vyzkoušet psát reportáže z akcí, 

dej o sobě vědět! Stačí napsat pár vět o sobě a přidat kontakt a vše vhoď do poštovní schránky ZUŠkoviny vedle 

učebny LDO v přízemí nebo rovnou na dveře literárně dramatického oboru zaklepej! Čekáme právě na tebe!                                                                                                                                             

Nebylo 

Novoroční koncert Brass Orchestra byl plánován na 14. ledna, tradičně na jeviště Městského divadla 

v Jaroměři, a nebyl. Ale nezoufejte, dechový orchestr se pod taktovkou Romana Horského pilně chystá 

na březnové natáčení. První částí programu chce orchestr oslavit 50 let od vzniku legendární švédské skupiny 

ABBA. Těšit se můžete na „I Do, I Do, I Do, I Do, I Do“, „Money, Money, Money“ a další. Nebudou chybět 

zpěvačky Rozárie Brzková, Tereza Čermáková, Adéla Šimková a ani Filip Petira. Kde a kdy video záznam bude 

možné získat nebo zhlédnout dáme určitě vědět. Těšte se!   ABBA je švédská popová skupina založena byla 

v roce 1972. Jde o jednu z nejúspěšnějších kapel 

v historii populární hudby. Název vznikl spojením 

počátečních písmen křestních jmen členů: Agnetha, 

Björn, Benny a Anni-Frid. Velký význam pro ni 

mělo vítězství v soutěži o cenu Eurovize, kde v roce 

1974 ve svých nápadných kostýmech zpívali píseň 

Waterloo.                                                    Wikipedie 
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Přijdu? …15. masopustní průvod 

Masopust – letos snad naživo! 
Masopustní průvod, jehož výtěžek putuje do Domova sv. Josefa v Žirči, má na naší ZUŠce dlouholetou tradici. 

1. března se uskuteční již 15. ročník! Ten loňský 14. se podařilo uspořádat pouze online, z domácích videí žáků 

zušky a minulých fotek. To určitě přineslo spoustě lidí příjemné zpestření v těžkých chvílích, avšak pestrobarevný, 

hlučný průvod a atmosféru na jaroměřském náměstí to plnohodnotně nahradit nemohlo. Letos však pevně doufáme 

a věříme, že průvod bude moci projít Jaroměří v normálním režimu, ve vší své veselosti, barevnosti a kráse. 

Vybrané peníze od dárců budou opět předány následující sobotu v Domově sv. Josefa v Žirči, kde se zaměstnanci 

obětavě starají o klienty trpící roztroušenou sklerózou. Nejen že ZUŠkový masopust slouží k pobavení nás všech, 

k oživení tradice našeho náměstí a ulic, ale také pomáhá tam, kde je to potřeba. I proto všichni věřme, že letošní 

půlkulatý ročník bude opravdu moci proběhnout naživo, tak jak jsme na něj zvyklí a jak ho máme rádi. Neváhejte 

se zapojit do průvodu, nebo alespoň dorazit za námi, poveselit se a pomoci dobré věci.                                    Terka 

Masopust 2019 

Velevážené občanky a občané jaroměřští, 

s radostí vám oznamujeme, že pro vás všechny opět Masopustní průvod připravujeme, i když všechno může být 

ještě a opět jinak! V loňském roce jsme masopustní veselí museli přesunout do obýváků a na dvorky či zahrady. 

Z domácích videí tak vznikl komponovaný pořad „Masopust z obýváku“, na který se můžete podívat na youtube 

kanálu ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř. 

Letos se těšíme, že se v úterý 1. března 2022 maškary a muzikanti v 13 : 30 od Základní umělecké školy F. A. 

Šporka směrem k městskému rynku zase budou ubírati, na Městském úřadě o Povolení a Feruli budou žádati 

a potom svými taškařicemi vás budou chtít pobaviti. Spolek Pronáměstí pro vás všechny občerstvení u stánků 

na náměstí nachystá, polévka a pochoutky ze zabijačky, čaj, horká medovina, svařené víno, koláče a další dobroty 

chybět nebudou. Muzikanti vám pro radost zahrají a zazpívají. Hospodyně, opakujte mazurku, ať si s naším 

medvědem zatancovat můžete a hospodáři, drobné groše si střádejte, abyste klibnu nebo jiná zvířata od nás koupiti 

mohli. Výtěžek z masopustního koledování hnedle v sobotu 5. března 2022 dopoledne v Domově sv. Josefa 

v Žirči předáme, kde místní klienty masopustním „rejděním“ rozveselit hodláme. 

Uvidíte-li průvod maškar, prosím, věnujte i malý obnos na pomoc lidem, kteří nemají to štěstí a chybí jim zdraví. 

Přispějete tak na rekonstrukci výtahu v Domě sv. Kláry pro odlehčovací službu klientům. Děkujeme! 

Akci podporují Johnova pekárna Josefov a Řeznictví Uhlíř Jaroměř, děkujeme!                Jé (psáno pro Zpravodaj) 

 

 

Masopust představoval v minulosti období mezi dvěma postními dobami. Byl oficiálním svátkem hodování, 

během kterého bylo třeba se dosyta najíst, protože následovalo období čtyřicetidenního půstu. 

Doba masopustu nastává po svátku Tří králů a její konec je závislý na datu Velikonoc, končit tedy může 

od poloviny února až do počátku března o masopustním úterý před Popeleční středou. Probíhaly během ní taneční 

zábavy, zabijačky a také svatby. Toto období vrcholí na Tučný čtvrtek, kdy bývala zabíjačka a hostina a v poslední 

tři dny (neděle, pondělí, úterý), které se nazývají končiny, ostatky, fašank nebo přímo masopust, se konají různé 

rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy a taneční zábavy. V noci před Popeleční středou ponocný 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zabija%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Popele%C4%8Dn%C3%AD_st%C5%99eda
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zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Druhý den, na Popeleční středu, se naposledy konzumovaly 

mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což 

většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory. Popeleční středa je prvním dnem 

postní doby. Její termín připadá na čtyřicátý den před Velikonocemi, nepočítají se neděle. Počátky masopustu 

a masopustních obchůzek je třeba hledat v předkřesťanském kultu zimního slunovratu. Původně šlo o pohanské 

svátky - antické slavnosti, tzv. saturnálie, což je jeden z nejvýznamnějších a nejradostnějších svátků římského 

náboženství slavený na zimní slunovrat k poctě Saturnově. Karneval tedy souvisí patrně s předkřesťanskými 

oslavami obnovy přírody na začátku jara. 

 

Vyrobte si masku 
Máme tady období masopustu a karnevalu, tak pro vás mám pár tipů, jak si 

doma jednoduše vytvořit masku. První možností je škraboška, neboli 

maska, která zakrývá hlavně horní polovinu obličeje. Na internetu je 

spoustu šablon, podle kterých si můžete vyrobit škrabošku třeba ve tvaru 

zvířátka. A není to vůbec těžké! Budete potřebovat jen čtvrtku, nůžky 

a pastelky, fixy, vodovky nebo prostě cokoliv, čím chcete svou masku 

ozdobit. Můžou to být třeba i korálky nebo barevná peříčka. Nakonec 

zbývá už jen protáhnout gumičku, aby maska držela na hlavě nebo přilepit 

špejli pro držení v ruce. Druhý způsob je ještě jednodušší. Můžeme si 

vytvořit princeznu, medvěda, rytíře nebo květinu. Ale můžete si vymyslet 

i vlastní motiv. Na výrobu potřebujeme jen barevnou čtvrtku a nůžky. 

Na malou dětskou hlavu stačí velikost papíru A4, pro větší hlavu bude 

potřeba větší formát. Papír přeložíme a podle návodu nastřihneme zhruba 

v jedné třetině. Dolní část pak ohneme dozadu tak, aby se dal vzniklý otvor nasadit na hlavu a maska dobře držela. 

Potom můžeme opět masku dozdobit podle fantazie a je hotovo!  

Užijte si karnevalové veselí, i kdybyste si měli zábavu uspořádat doma!                                                                Mš 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rycht%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Popele%C4%8Dn%C3%AD_st%C5%99eda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%99alka
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFst
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Co%C4%8Dka_jedl%C3%A1
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…viděli jsme… 

…masopustní průvod v roce 2020, kdy celou dobu pršelo 

 

…zvítězili jsme! 

Studentská Thálie 2020/2021 je prestižní celorepubliková soutěžní přehlídka studentské autorské tvorby napříč 

žánry, realizovaná ve dvou sekcích, v Autorském tvaru (scénický výstup) a Autorském počinu (text). Hlásí se 

do ní studenti (jednotlivci či skupiny) neuměleckých i uměleckých škol ČR (SŠ, VŠ, ZUŠ), hodnotí je poroty, 

složené z profesních odborníků, neumělecké a umělecké školy se hodnotí zvlášť.  

V sekci Studentské Thálie za Autorský tvar uměleckých SŠ, ZUŠ, uměleckých klubů a studií dostal jednu ze čtyř 

nominací náš soubor Convivium za inscenaci „Erben 1862“. Soubor je pozván do předávacího gala programu 

na Nové scéně Národního divadla v závěru školního roku. Gratulujeme!    

Blýskání na časy 

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 četba vyvolá, nic jiného nenahradí. 

A proč nezačít číst zrovna, když venku prší nebo nepříjemně 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… 

Můj čtenářský tip na tento měsíc. Moc bych vám chtěla k přečtení doporučit 

knížku Anne Blankmanové s názvem „Černobylské dívky“, protože se mi moc 

líbila. Je o Valentině, její spolužačce Oksaně a o Valentinině statečné babičce. 

Valentina a Oksana spolu v Pripjati chodí do školy. Oksana Valentinu nemá 

ráda, jelikož je Valentina židovka a Oksanu tatínek vždy učil, že židé jsou zlí. 

Jenže pak jednoho dne dojde v nedaleké jaderné elektrárně k výbuchu reaktoru 

číslo 4. Na jaře roku 1986 se svět obrátí vzhůru nohama – nebe je červené 

a mraky jsou modré, Oksaně při výbuchu zemřel otec a obyvatelé města jsou 

nuceni se evakuovat. Oksana musí odjet s Valentinou k Valentinině babičce 

Ritě. Zároveň budete sledovat i osud mladé Rivky z roku 1941, která prchá 

Ukrajinou před nacisty. Doporučuji starším čtenářům, k pochopení děje jsou 

důležité historické souvislosti. Příjemný čas strávený u čtení Vám přeje       VeŠ 

 

14. února se slaví nejen svatý Valentýn ale také mezinárodní den darování knih, 

což ví málokdo. Darujte knihu někomu, koho máte rádi. Zkuste darovat knihu někomu, koho vůbec neznáte, 

možná mu změníte život. Zanechte knihu někde ve veřejném prostoru, ve vlaku, za pěkného počasí na lavičce 

v parku, v čekárně, v naší Literární šatně. Dejte knihám druhou šanci…                                                                  Jé 



 

8 

 

Do šatny 

 

Tak jsem si na karneval vymyslel krásnou masku a oni mě vyhodili.          Netahej tu kočku za ocas! 

A za co jsi šel?                Já ji jen držím, to ona táhne. 

Za olomoucký tvarůžek 

            Malá Petra se chystá s maminkou na procházku: 

Maminka čte dcerce pohádku na dobrou noc.       A nezapomeň pro jistotu vzít bonbony, kdybych 

Mami, nemohla bys číst tišeji? Měla jsem ve školce       náhodou začala plakat. 

skutečně těžký den a chtěla bych konečně spát.    

          Prodavačka: Tak co bys chtěl, chlapče? 

Víš, co jsem ti řekla! Ty sáňky budeš půjčovat i bratrovi!      Chlapec: Čokoládu, ale maminka mě poslala  

Vždyť mu je půjčuji! Já je mám z kopce a on do kopce.         koupit chleba. 

 

Čím chceš být, až vyrosteš?   Ty sis poranil koleno? 

Policistou!     Ano, maminko. 

A ty?      A jak to, že jsem tě neslyšela plakat? 

Zlodějem, abychom si mohli spolu hrát!  Myslel jsem, že nejsi doma! 

 

Sedlák přijímá nového kočího: 

A vy rozumíte koním? 

Proč? Něco říkali? 
 
Co jste dělal, že jste tak rozbitý? 

Ani se neptejte! Nejdřív mě kopnul kůň, potom mě porazil 

náklaďák, a nakonec mi do hlavy vrazilo letadlo! 

Jak je to možné, že jste to všechno přežil? 

Nebejt toho chlapa, který vypnul ten kolotoč, byl bych mrtvej! 

 
Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu! Proč bychom se hádali, když jsme se tu shledali poznovu? 

V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli pospolu! Dříve než se rozejdem, ještě se zas obejmem, poznovu! 
 

Do kuchyně 

Uvařte si Kočičí tanec 
Na postní, chcete-li vegetariánské, jídlo 

potřebujete 1 hrnek krup, 2 hrnky čočky nebo 

hrachu, velkou cibuli, 4 stroužky česneku, 

sádlo, lžíci oleje, sušené nebo mražené houby, 

majoránku, sůl, kmín. 

Kroupy, čočku (hrách) předem namočte, 

nejlépe přes noc. Potom je uvařte, každé 

zvlášť. K čočce přidejte houby. Kroupy vařte 

s kmínem, solí a olejem.  

Na sádle osmažte cibuli, zezlátlou ji promí-

chejte s prolisovaným česnekem, majorán-

kou, kroupami a čočkou, podle chuti dosolte. 

                          Dobrou chuť!                      Jé 

 

 

 

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 

6. číslo vychází v únoru 2022 s jistotou: Na Hromnice o hodinu více! 

 Na území České republiky o hodinu a dvacet minut! 
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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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