
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Karel Kryl: Bratříčku, zavírej vrátka 
 

 

Bratříčku, nevzlykej, to nejsou bubáci, 

vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, 

přijeli v hranatých železných maringotkách. 

Se slzou na víčku hledíme na sebe, 

buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe 

na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách. 

Prší a venku se setmělo, 

tato noc nebude krátká, 

beránka vlku se zachtělo, 

bratříčku, zavřel jsi vrátka? 

 

Bratříčku, nevzlykej, neplýtvej slzami, 

nadávky polykej a šetři silami, 

nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. 

Nauč se písničku, není tak složitá, 

opři se, bratříčku, cesta je rozbitá, 

budeme klopýtat, zpátky už nemůžeme. 

Prší a venku se setmělo, 

tato noc nebude krátká, 

beránka vlku se zachtělo, 

bratříčku, zavírej vrátka! Zavírej vrátka! 

 
Píseň, která se později stala úvodní písní stejnojmenného alba, vznikla 21. srpna 1968 na ulici v Jičíně, v den 

invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v čele s okupačními vojsky Sovětského svazu. 

 

 „Šel jsem po ulici a viděl dva malé kluky, byli to bráchové. Kolik jim mohlo být? Deset, možná méně, možná 

víc. Nevím! Seděli před zahrádkou, střapaté hlavy měli položené v dlaních a mluvili spolu. Bratříčkové! 
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Mluvili dětsky prostě, mluvili o světě dospělých, který vnikl do toho jejich opravdového ryzího dětského světa. 

Šel jsem a padaly na mne slova, věty, verše, šel jsem a obklopovala mne melodie. Byla to divná atmosféra a z ní 

vznikla tahle písnička, vznikla za dvě hodiny.“ Karel Kryl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Album vydal Panton 24. března 1969 a k publiku se 

dostalo skutečně na poslední chvíli. První náklad desky 

se rychle prodal a hotový dotisk se do obchodů už 

nedostal. Na černém obalu je fotografie chlapce s terčem 

na zádech, kterou pořídil Josef Koudelka v srpnových 

dnech v Praze.                       ct24.ceskatelevize.cz/kultura 

Karel Kryl (12. 4. 1944 Kroměříž – 3. 3. 1994 Mnichov)  

byl básník a písničkář, hlavní představitel československého protikomunistického protestsongu v letech 1963–

1989. Mnohé jeho písně zlidověly a staly se z nich symboly boje proti totalitní moci. Po roce 1989 v rozhovorech 

pro média a ve své tvorbě nesmlouvavě kritizoval dění ve společnosti. Psal si vlastní hudbu i texty, v jeho 

repertoáru byly jak satirické nebo vážné písně reflektující společnost, tak poetické a melancholické balady. 

Přezdívá se mu „básník s kytarou“.                                                                                                                Wikipedie 

„Ustřihneme-li ptáku křídla, přestane létat. Ale nikdy nezapomene, že létal.“ Karel Kryl 

 

Z notesu pana ředitele 

 

Březen, měsíc, který po zimě přináší probuzení přírody, vlévá sílu do všeho živého. Březen 2022 je jiný. Dere se 

mi na mysl text jedné písničky – „my čekali jaro a zatím přišel mráz…“ Mráz, přinášející prázdnotu, bolest, 

utrpení a smrt. Nikdy jsem si nemyslel, že zažijeme v Evropě dobu, kdy bude tím nejodpornějším způsobem 

napadena svoboda, demokracie, kdy budou napadeni lidé, kteří chtějí v míru žít své životy. Že se setkáme se 

svědectvím o hrdinství a odvaze ukrajinského národa, které přesahuje naši představivost, kterému se můžeme 

jenom poklonit. Že budu na stránky mých milovaných ZUŠkovin psát tento text. Mlčet ale nemohu a nechci. 

Snažím se pomáhat, jak je v mých silách. Důvěřuji zcela představitelům našeho státu a celého svobodného světa, 

věřím, že jejich rozhodnost a činy vedou k ukončení této hrůzy. Nikdo neví, co přinesou další dny. Ale je v  nich 

stále hodně času na naši práci. Pomáhá nám překonávat myšlenky, které tíží naši duši. Máme výhodu, že se 

zabýváme uměním – krásnem, chcete-li. To pak je v naprostém rozporu s násilím, zmarem a podlostí. Využívejme 

sílu tohoto léku, který nám byl dán, hledejme v něm útěchu a přinášejme ho dál. I v měsíci březnu k tomu budeme 

mít několik příležitostí nejen u nás v zušce. Podívejte se na přehled našich akcí, podívejte se na programy divadel, 

filharmonií, jděte na výstavu. Jeden moudrý profesor řekl: „Ruka, která drží smyčec, nebude držet kámen“.  

Pevné zdraví, silnou víru ve vítězství dobra a potěchu ze všeho krásného Vám přeje Váš Vlastimil Kovář 

 

Ukrajina ještě nezemřela (státní hymna Ukrajiny) 

 

Ještě neumřela Ukrajiny ani sláva, ani svoboda, 

Ještě se na nás, bratři Ukrajinci, osud usměje. 

Zhynou nepřátelé naši jako rosa na slunci, 

Začneme konečně vládnout v naší zemi. 

 

Duši, tělo, obětujeme za naši svobodu,  
Ukážeme, že jsme, bratři, z kozáckého rodu.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/1944
https://cs.wikipedia.org/wiki/1994
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichov
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1sn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsni%C4%8Dk%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Protestsong
https://cs.wikipedia.org/wiki/1963
https://cs.wikipedia.org/wiki/1989
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce
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Bylo-nebylo 

Končí doba plesů, zábav a zabijaček a začíná doba postní. Pro některé je to období ztišení, odříkání, konání 

dobrých skutků nebo pomoci potřebným. To ale vůbec neznamená, že musíme rázem zahodit všechnu naši radost 

a nasadit tichý, lehce útrpný výraz. Je tu plno věcí, ze kterých se můžeme radovat! Slunce září čím dál víc, zpěv 

ptáků nás doprovází na cestách do školy i do práce. A kdyby vám ani tohle nevykouzlilo úsměv na tváři a váš zrak 

byl stále sklopený smutně k zemi, brzy pohledem narazíte na klubající se kvítky bílých sněženek nebo třeba 

žlutých talovínů. Tento měsíc rozhodně nesmím opomenout také prastarý zdroj radosti i moudrosti – knihy. 

„Knihy jako největší přátelé rády s námi rozmlouvají, o čemkoli s námi upřímně a jasně a bez přetvářky hovoří, 

poučují nás, dávají nám návody, povzbuzují nás, utěšují a jako přítomné nám předvádějí věci našemu zraku velmi 

vzdálené. Ó, podivuhodná je moc, vznešenost a přímo jakási božskost knih.“  

To jsou slova Jana Amose Komenského, který by tento měsíc oslavil své 430. narozeniny. Tento muž řekl i napsal 

mnoho moudrého a přes to všechno, co prožil, nikdy nepřestal věřit v lepší budoucnost. Tak také věřme. Vezměme 

knihu do ruky a pojďme si pravdivost jeho citátu ověřit ven. Pod paprsky hřejivého slunce, obklopeni zpěvem nad 

hlavou a kvítky u nohou.                                                                                                                                            Pá 

 

Dílna o přednesu 
Stejně jako každý rok, i letos si všichni dramaťáci od třetího ročníku výše, vybírají texty k interpretaci, chcete-li 

k přednesu. Výsledek své práce v předmětu Přednes a Umělecký přednes budou potom prezentovat v rámci 

koncertů, Předváděčky dramaťáku nebo v různých kategoriích recitačních přehlídek. Ti starší mají možnost 

konzultovat svůj výběr, volbu prostředků a celé uvažování o vybraném textu i mimo vyučování. A i letos byla 

uspořádána přednesová dílna s lektorkou Emou Zámečníkovou, tentokrát naštěstí prezenčně. 

V sobotu 12. února jsme vyrazili do Hradce Králové. Dílna se konala od 9 hodin v Centru uměleckých aktivit – 

v budově Galerie moderního umění na Velkém náměstí. Když dorazili všichni účastníci, postupně jsme se všichni 

představili. Každý řekl, jak dlouho se přednesu věnuje, jaký si vybral text a co od dílny očekává nebo s čím by 

chtěl poradit. Potom už jsme začali rozebírat jednotlivé texty. Ten, kdo už měl text vybraný, ho přečetl a společně 

jsme pak hledali prostředky, jak text interpretovat, aby jen „neprošuměl“ a aby nezaniklo sdělení, které si v něm 

recitátor našel. Dílna byla velmi zajímavá i proto, že účastníci byli různorodí. Někteří byli už zkušení recitátoři, 

kteří se účastní Wolkrova Prostějova pravidelně a jiní si zkoušeli interpretaci textu poprvé. Různé byly i jejich 

věkové kategorie a žánry textů. Myslím, že celá dílna byla velmi přínosná a všichni jsme si odvezli nové 

zkušenosti, popřípadě tipy na příští rok.                                                                                                                   Mš 

Naši účastníci dílny s lektorkou Emou Zámečníkovou 

 

Blýskání na časy 

Březen-měsíc čtenářů 
Proč je důležité číst? Podle výzkumů přináší čtení klasických knih řadu výhod fyzických i duševních. Podle studie 

Kalifornské univerzity zvyšuje čtení slovní zásobu o 50 % více než sledování televize. Při čtení si zlepšíte paměť, 

představivost a obrazotvornost a mozkovou aktivitu. Vědci zjistili, že díky čtení se kvalita spánku zlepší až o 35%. 

Pro mě slouží knížky hlavně jako zdroj informací a způsob odreagování. Pokud vás čtení nebaví, doporučuji 

vybrat si knihy na vaše oblíbené téma. Knihy jsou poklad, proto na ně prosím nezapomínejme a čtěme!            VeŠ 

 

Březen jako Měsíc knihy se slaví od roku 1955. I přes původně ideologické zaměření býval nejen v knihovnách 

po dlouhá desetiletí vždy věnován knihám a čtení. Je to tedy naše nejstarší a tradiční kampaň k podpoře četby 

a čtenářství. Na přelomu tisíciletí se knihovny připojily ke kampani Březen – měsíc internetu a využily tento měsíc 
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k propagaci nového média a nových služeb knihoven s ním spojených, přičemž se nikdy nezapomínalo ani 

na propagaci knihy a čtení. Po několikaleté přestávce byl pak na jednání Sekce veřejných knihoven v roce 2008 

přijat návrh na změnu zaměření březnové kampaně. První Březen – měsíc čtenářů proběhl v roce 2009. Od té doby 

probíhá kampaň každoročně a je do ní zapojeno více než 400 knihoven. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 

Zeptali jsme se našich čtenářů a vrátily se nám zajímavé odpovědi, nechte se inspirovat: 
1. Kterou knihu máš nejraději a proč? 

2. Kterou knihu bys někomu daroval/a, komu a proč? 

3. Kterou knihu by sis přál/a dostat a proč? 

 

1-Nejraději mám knižní sérii Zaklínač. Odehrává se sice ve fiktivním světě, ale můžeme v ní najít spoustu témat, 

která jsou aktuální pro nás, třeba složité politické hry nebo i ekologické problémy.  

2-Darovala bych knihu, kterou mám sice přečtenou jen z poloviny, ale i tak mě hodně zaujala. Jde o Hovory 

s TGM z pera Karla Čapka. Myšlenky našeho určitě nejvýznamnějšího politika, které jsou v díle shrnuty, by si 

podle mě měl přečíst každý Čech.  

3-Už nějakou dobu mluvím o tom, že bych si přála třeba za maturitu dostat Babičku s ilustracemi od Martina 

Velíška. V květnu uvidím, jak to dopadne – jak s Babičkou, tak s maturitou. (Terka) 

 

1-„Pax, můj liščí přítel“, protože se mi líbí. - Nějakou knihu o zvířatech bych daroval své mladší sestře, protože 

má ráda zvířata a chtěla by být veterinářkou. - Nevím. 

„Deník malého poseroutky: ponorková nemoc“, protože je skvělá. - Daroval bych ji bráchovi, protože by ji chtěl. 

Nejbohatší muž v Babyloně. 

2-„Rudá jako rubín“, protože se mi hrozně líbila. - „To bylo tvé jméno“. Své kamarádce, protože by se jí určitě 

líbila. – „Zelená jako smaragd.“ 

-„To bylo tvé jméno“, protože se mi líbí a mám ji od bráchy.–„Rudá jako rubín“ pro kamarádku, protože se ji líbí. 

- Nevím.-„Černá sanitka a jiné děsivé příběhy-Současné pověsti a fámy České republiky“, protože tam jsou děsivé 

příběhy. 

-„Bordeří povídačky“, kamarádce, protože má ráda zvířata.–„Kletba bratří Grimů“, protože se mi líbil film.  

    (ptala se ALV) 

1-Všechny od britského spisovatele a veterináře Jamese Herriota. A nejradši mám z celé řady jeho knih „To by se 

zvěrolékaři stát nemělo“. Jsou to velice pěkně napsané vzpomínky, z části autobiografické, o životě veterináře na 

malém městě v krásné přírodě na severu Anglie ve 30. a 40. letech minulého století. Vracím se jeho knihám dost 

často, i když už jsem je četla mnohokrát. Pokud se chcete smát při četbě nahlas a od srdíčka, doporučuji vám ji. 

Někdy si ale taky zabrečíte  

2-„Kámen a bolest“ od Karla Schulze. Román o životě Michelangela Buonarottiho - sochaři, malíři, architektovi 

i básníkovi z období italské renesance. Je to dárek, který vydrží a člověka, o kterém víte, že má rád knihy, potěší 

a rozšíří jeho obzory. Pro toho, kdo číst moc nemusí, ale rád si knihy prohlíží, bych vybrala jakoukoliv „pastvu 

pro oči“ plnou krásných barevných nebo černobílých fotografií třeba o naší české zemi a krajině. 

3-Před nedávnem jsem ji dostala od Ježíška „Jean Paul Belmondo - Mých tisíc životů“. Moc ráda na něj 

vzpomínám.             (odpověděla RU) 

 

1-„Ztřeštěný dům na stromě“, protože mě bavila.-„Harry Potter a ohnivý pohár“-„My little pony“, je to kuchařka 

a je s poníkama.-Nejradši mám sérii knih „Zákon smečky“, protože má dobrodružný příběh a postavy jsou mi 

velice sympatické.-„Kruhy magie“, protože byla velmi tajemná a dobrodružná.-Všechny, které mě zaujmou.-

„Hrdina hurikán“-Líbila se mi kniha „Gump, pes který naučil lidi žít“, protože se mi líbí tento druh knih. 

2.-Encyklopedii, protože ji nemám rád.-Knihu„Harry Potter“ bych dal mladšímu 

sourozenci, protože se mu tím vysvětlí spousta věcí z filmu.-Nechci, nemám, 

nepotřebuji…Nevím.-„Kniha Sára, může vám pozitivně převrátit pohled 

na svět.-Jakoukoliv, která je z jeho oblíbeného žánru.-Nevím nic mě nenapadá, 

asi bych se danému člověku netrefila do vkusu. 

3-Pokračování „Ztřeštěného domu na stromě“, protože to je má oblíbená kniha.-

„After“, protože jsem už viděla film.-Je mi to jedno.-Chtěla bych si koupit knihu 

„Škola jezdectví“, protože by se mi hodila a chtěla bych se naučit víc z teorie 

o jezdectví.-„Kruhy magie 2“, chtěl bych znát pokračování první knihy.-Je mi to 

jedno, ale musí mě zaujmout.-Nevím asi žádnou.-Jsem náročná na knihy, nevím.            

(odpovědi souboru Popcorn zpracovala Viki) 

 

1-„Z deníku dočaskářky“ Olgy Minaříkové, protože je vtipná, výstižná a je mi 

podobná. 

2-„Anekdoty“ panu učiteli třídnímu, aby měl veselejší život. 

3-Je mi to jedno, hlavně už ne o psech! (Díky mami, babi, babi…Cecílie) 
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21. březen – Světový den poezie 

Pod pojmem poezie si nejspíše většina lidí představí veršovaný text, který se rýmuje. Nemusí tomu ale vždy tak 

být. Poezie se ne vždy musí rýmovat a pokud tomu odpovídají v textu použité umělecké prostředky, můžeme 

hovořit i o takzvané poezii v próze. Setkala jsem se dokonce i s názorem, že v dnešní době je poezie formou 

literatury již mrtvou, zastaralou a bezvýznamnou, a že její jediné využití je možné v dětských knížkách.  

Pravý opak nám ale ukazuje existence právě Světového dne poezie. Ten má za cíl nejen vrátit poezii do lidského 

povědomí, ale i podporu jazykové různorodosti nebo podporu malých vydavatelství. Některé kavárny ve světě 

i v naší republice dokonce umožňují zákazníkům v tento den zaplatit útratu napsáním básně. Já sama se již třetím 

rokem přesvědčuji, že poezie je žánrem živým, zajímavým a barevným. Potřetí se účastním recitační přehlídky 

a potřetí s textem patřícím právě do kategorie poezie. Ale také jsem spoustu zajímavých textů mohla slyšet od celé 

řady interpretů. Na poetických textech mě vždy něco zaujme, najdu v nich něco, co chci předat dál.  

A tak, pokud si najdete 21. března alespoň deset minut volného času, můžete se zapojit do Světového dne poezie 

třeba tím, že si nějakou zajímavou báseň, ať už více či méně známou, přečtete. Já za sebe vám mohu doporučit 

třeba Janu Štroblovou, Marinu Cvetajevovou, Josefa Kainara nebo Ivana Wernische.                                       Terka 

 

Představujeme…Žahadlo 

 

 

Blížící se společná akce hudebního a výtvarného oboru, která nás čeká 

na začátku příštího měsíce, na apríla, nás směruje k jejímu chystání. Kreslí se, 

maluje, modeluje, vytváříme portréty, profily, tváře, hudební nástroje, 

dopravní prostředky, stíny, paruky, opisujeme texty písní… 

Hudebně výtvarná formace Žahadlo připravuje podvečer s Bobem 

Dylanem v učebně výtvarky v 1. patře naší školy. A kdo že je Bob Dylan? 

Americký písničkář, hudebník a držitel Nobelovy ceny za literaturu, který už 

šest desetiletí ovlivňuje populární hudbu a kulturu. Propojení hudby 

a výtvarna. Koncert i výstava v jednom, ale na jiném místě než v sále. 

Zaposlouchejte se s námi do známých i neznámých skladeb, zjistěte něco 

o jeho životě. Hudebníci si zaimprovizují a výtvarníci si zakreslí a zamalují 

přímo na místě. Těšíme se na vás!                                                               RU 
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Přišel jsem a viděli jsme… 

masopustní průvod v Jaroměři 

Výsledek našeho koledování ještě neznáme, zatím přinášíme letošní průvod ve fotografiích paní Jany Jaklové. 
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…zvítězili jsme!  

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve zpěvu 
Dne 7. února se konalo v Novém Městě nad Metují po dvouleté neplánované přestávce první kolo soutěží 

základních uměleckých škol. Na tento rok připadla mimo jiné i soutěž pěvecká. Žáci pěvecké třídy paní učitelky 

Kristýny Brzkové se vydali soutěžit v sólovém i komorním zpěvu. Jan Stejskal získal druhé místo a Rozárie 

Brzková první místo s postupem do krajského kola. Pěvecké duo Rozárie Brzková a Tereza Čermáková získalo 

také první místo, rovněž s postupem. Všem gratuluji k zasloužené odměně za poctivou práci a přeji hodně zdaru 

v dalším konání.                                                                                                                                                       VK                                                                                                                                                    

Do šatny 

 

Bob Dylan  

přeložila Gita Zbavitelová 

 

Poletuje ve větru   

 

Kolik cest musí člověk projít,  

než se mu začne říkat muž? 

Kolik moří musí přeletět bílá holubice, 

než spočine na písku? 

Kolikrát musí vyletět dělové střely,  

než je navždy zakážou? 

Odpověď, kamaráde, poletuje ve větru,  

odpověď poletuje ve větru. 

 

Kolik let může existovat hora,  

než ji spláchne moře? 

Jak dlouho budou existovat někteří lidé,  

než jim bude dopřána svoboda? 

Kolikrát člověk odvrátí hlavu 

a dělá, že nevidí? 

Odpověď, kamaráde, poletuje ve větru,  

odpověď poletuje ve větru. 

 

Kolikrát musí člověk vzhlédnout,  

než spatří nebe? 

Kolik uší musí člověk mít,  

než uslyší, jak lidi pláčou? 

Kolik jich musí umřít, než si uvědomí,  

že jich už umřelo příliš? 

Odpověď, kamaráde, poletuje ve větru,  

odpověď poletuje ve větru. 

 

(z knihy „Dylan: 100 písní a fotografií“ 

Volvox Globator, 2010) 

 

Bob Dylan je nejslavnější básník, zpěvák, skladatel a svérázný nonkonformní individualista, který málokdy 

prozrazuje detaily ze svého osobního života. Kniha „Dylan: 100 písní a fotografií“ je unikátní publikací, jež 

obsahuje i notový záznam nejvýznamnějších skladeb a soukromé postřehy o nich, to vše za doprovodu stovky 

nepříliš známých fotografií.   
 

 

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 

7. číslo vychází březnu 2022 s obrovským smutkem v srdci a hlasitým a neutuchajícím voláním:  

Sláva Ukrajině! 

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)   

mailto:info@zus-jaromer.cz
http://www.zus-jaromer.cz/

