
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Úvodník 

Je jaro! Ptáci usilovně pracují na svatbě hnízd, stromy se zelenají a na zemi to hraje všemi barvami. 

Z přírody se zkrátka stává jedna velká galerie. A protože jsme přeci jen také součástí přírody, nějakého toho 

tvůrčího ducha si v sobě neseme i my, lidé, děti. Stačí to pustit ven, něco nakreslit, namalovat, vytvořit. Vyjádřit 

se, uvolnit se, radovat se! A tak jsme si řekli, že uděláme radost i ukrajinským dětem v Jaroměři a Josefově, aby 

mohly také kreslit a malovat. Vyhlásili jsme sbírku. Psací a výtvarné potřeby noste do učebny výtvarného oboru 

v 1. patře. Prvních pět přepravek už putuje přímo k již zmíněným malým umělcům. Ať jsou jejich životy 

barevnější. Má to smysl! Děkujeme!                                                                                                                       Pá 
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Z notesu pana ředitele 

Tak moc bych chtěl začít dubnový notes s radostí nad příchodem jara. Ono astronomické přišlo a příroda sama 

začíná rozkvétat do krásy. Ale jen několik hodin cesty od nás jednu krásnou zemi stále sužuje mráz, zmar, utrpení 

a bolest. Celý svět, zdá se, si s tím zlem neví rady. Desítky států, milióny lidí se snaží pomáhat, přesto je to stále 

málo. Ale díky za každý nepatrný skutek, za každou korunku, která pomáhá zastavit všechnu tu hrůzu. Za pomoc, 

která umožňuje statisícům nevinných lidí přežít a začít žít, i když provizorně, v jiné zemi. Na konci měsíce března, 

když píši tento text, našlo střechu nad hlavou jen v Jaroměři a blízkém okolí přes tři sta Ukrajinců – převáženě 

maminek s dětmi. Je vyhlašována velká spousta různých sbírek a s údivem k naprosto nebývalé vlně solidarity 

můžeme sledovat, jak se sběrná místa plní. Do sbírek se zapojila i naše zuška a za tři dny od vyhlášení jsem 

předával pět plných přepravek výtvarnických potřeb, které jste 

přinesli pro ukrajinské děti ubytované v Jaroměři a okolí. Tvoření 

je opakem slova boření. Proto každá příležitost k překonávání 

nepopsatelných zážitků hrůzy, ať obrázkem, hudbou nebo slovem, 

léčí. Je to lék nebývale silný, kterým se naštěstí nedá předávkovat, 

a i když je křehký, přináší hmatatelnou úlevu všem, kdo ho užívají. 

Važme si toho, že takový lék umíme podávat a že se na naší škole 

s takovým lékem učíme pracovat. Bude ho teď pro celý svět hodně 

zapotřebí. I březen byl u nás v zušce tohoto vzácného léku plný.  

S masopustním průvodem jsme prošli jaroměřským rynkem, 

za naše muzicírování a taškařice jsme do kasiček pro Domov 

svatého Josefa v Žirči vybrali rekordní částku. S taškařicemi jsme 

pak kasičky předali přímo potřebným. Roztočil se také kolotoč 

soutěží základních uměleckých škol, po dlouhé odmlce proběhlo 

několik koncertů, dramaťáci se tradičně s úspěchem účastní 

několika přehlídek, výtvarníci nám nepřestávají zdobit naši školu 

samou krásou. I duben bude zaplněný léčivou medicínou, a to zase 

ode všech oborů. Jen se podívejte na přehled akcí.  Některou si 

vyberte a přijďte se nechat pohladit něčím krásným a příjemným. 

Za všechny akce zde zmíním koncert učitelů a jejich přátel 

v divadle. Přijďte, to bude přímo „koňská dávka“ léku. 

        S přáním příjemných jarních dnů a v naději ve vítězství dobra Váš Vlastimil Kovář. 

 

Bylo-nebylo 

 

Masopustní ohlédnutí v Domově sv. Josefa v Žirči 

 

V sobotu 5. března jsme navštívili klienty v Domově sv. Josefa, kde proběhla i dvě představení pod názvem 

Masopustní ohlédnutí. Předali jsme zde také kasičky s finančními dary, které každoročně věnují spokojení diváci 

masopustního průvodu v Jaroměři. S obrovskou radostí na vědomost všem dáváme, že se během masopustního 

koledování po jaroměřském náměstí a okolí v úterý 1. března, podařila nashromáždit zatím rekordní finanční 

částka 8 867,-Kč, která podpoří rekonstrukci výtahu na odlehčovací službě v budově sv. Kláry!  

Naše poděkování patří všem dárcům a Johnově pekárně z Josefova, Řeznictví Uhlíř Jaroměř a spolku Pronáměstí 

za starost o nakrmení všech koledníků. Děkujeme!  

„Máme smutek a zármutek, masopust nám rychle utek!“ A tak se těšíme napřesrok! Jé 
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                                   Světlo pro Mariupol – „Myslíme na vás!“ 

Před řadou českých divadel svítil v úterý 19. března večer nápis „ДЕТИ“. Divadla, ale i další kulturní instituce, se 

tak připojily k akci „Světlo pro Mariupol“, kterou organizovala iniciativa Stojíme za Ukrajinou, Společně to dáme 

a Nová scéna Národního divadla v Praze. Nápis se objevil jako symbol soudržnosti s lidmi a dětmi v krytu 

v bombardovaném divadle v Mariupolu. Město Mariupol se stává symbolem utrpení napadené Ukrajiny. Přestože 

bylo divadlo výrazně a nezpochybnitelně označeno obrovským nápisem "ДЕТИ", což znamená děti, nezabránilo 

to ruským vojákům v útoku. Tento symbolický nápis byl v úterý večer napsán před desítkami divadel a dalších 

budov či náměstí v Česku a lidé k němu mohli pokládat zapálené svíčky. K iniciativně se připojila i naše škola, 

osvětlený nápis se před ní objevil ve středu po Jarním koncertě. Myslíme na vás!                       Viki 

 

 

Jarní koncert 
Ve středu 23. března se v naší ZUŠce pořádal Jarní koncert. Tuto akci zahájil soubor Možná už, který odnesl 

Moranu a přinesl jaro. Koncertem potom také provázel. Děti z hudební přípravky C zazpívaly směs lidových písní 

a Petr Stránský zahrál na trubku za doprovodu Marka Igla nejen Invenci pro trubku a klavír. Následovala čtyřruční 

hra na klavír, zpěv, hra na housle či hra na zobcovou flétnu. Na konci jsme se přidali k iniciativě Světlo pro 

Mariupol. Každý, kdo odcházel mohl u nápisu v ukrajinštině „děti“ zapálit svíčku. Koncert se všem účinkujícím 

opravdu vydařil a věřím, že všichni strávili příjemný večer plný hudby.                                                               VeŠ 

 

 

Březen ve výtvarce 
Příprava dekorací pro jaro, které se konečně ozývá. Delší prosvětlené a teplejší dny, veselejší mysl, sytější barvy 

kolem nás. V přírodě si na ně ještě počkáme, ale v oblékání máme „zelenou“. Také ta převládala ve třídě ve formě 

čerstvého mechu a borůvčí, jehličnatých větviček modřínu nebo borovice, dále pak teplá hnědá z přistřihnutých 

větviček ze zahrad a béžová či bílá na vyfouknutých vajíčkách, nebo rezavá na slupičkách cibulek symbolizující 

místo pro rašící výhonky všeho druhu. 
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A ještě jedna novinka, která stojí za zmínku. Všem, kteří přispěli 

a stále přispívají různorodým výtvarným materiálem 

pro ukrajinské děti a mládež, stejně tak pro dospěláky s tvořivou 

duší, všem moc děkujeme. Věříme, že pestrobarevný 

obsah bedýnek udělá radost a zlepší náladu nejen v prvních 

jarních dnech u nás v Jaroměři a Josefově.                                RU 

 

Audimafor v divadle Drak v Hradci Králové 
V polovině března se soubory literárně dramatického oboru naší 

ZUŠky, Convivium a Je to tajný!, zúčastnily krajské postupové 

divadelní přehlídky na celostátní přehlídky Wolkrův Prostějov, 

Šrámkův Písek a Mladou scénu v Ústí nad Orlicí. Přivezli jsme celkem čtyři inscenace: Convivium inscenaci 

Viktorka, v poněkud komornějším složení pak rakvičkárnu s názvem Á hrome! a meotarový průzkum podle 

povídky Karla Čapka Paštika. Soubor Je to tajný! autorskou inscenací Jeden. Bylo zde také mnoho dalších souborů 

a bylo na co se dívat. Nechybělo ani experimentální divadlo pro dva diváky. Tříčlenná porota, podle mého názoru 

skvěle vyvážená a zvolená, ke každému shlédnutému představení poskytla souborům své připomínky a názory, 

vždy velice vkusnou a přínosnou formou. Po představení Viktorka v kruhu diváků zazněla i píseň Bratříčku, 

zavírej vrátka Karla Kryla, připomněli jsme si tím, že i když máme radost z divadelních setkání a vytvořili jsme si 

na festivalu krásnou atmosféru, ne všem je bohužel v těchto dnech do smíchu. Inscenace Viktorka a Jeden nakonec 

od poroty získaly doporučení na několik celostátních přehlídek. Doufáme tedy, že alespoň na nějaké nás 

programové rady pozvou a budeme si je moci v jejich programu zahrát.                                                            Terka 

 

Putování v Chocni 
Kde se vzala původní myšlenka tohoto malého divadelního festivalu? Hanka Voříšková (učitelka VO ZUŠ Choceň 

a iniciátorka projektu): „Sama hraju několik miniaturních loutkových divadel, určených do komorního prostoru 

pro malý počet diváků (pro jednoho, pro dva nebo pro deset). A zažívám tak pozoruhodná setkání s diváky. Ale 

má to jednu nevýhodu. Při hraní na festivalech musí občas diváci stát na taková divadla frontu a já se potom 

uhraju do úplného vyčerpání. A tak mě napadlo, že kdyby 

takových divadel bylo více, diváci by mohli putovat 

od jednoho k druhému a nestáli by frontu na jediné 

představení, síly by se rozložily a všichni bychom si přišli 

na své. Učím v budově zámku, kde je spousta průchozích 

komnat. Představila jsem si, že podobně, jako chodí turisté 

s průvodci na prohlídky hradů a zámků, mohli by diváci 

putovat zámkem po jednotlivých představeních. A potom 

jsem hledala pohádku, ve které putuje hlavní hrdina světem. 

A tak se zrodil základní princip festivalu: putování zámkem 

a putování pohádkou.“ 

No a jak to teda funguje? Na podzim se uspořádá 

dramaturgická dílna, kde se sejdou všechny přihlášené 



 

5 

 

soubory, aby společně vybraly příběh, který se bude hrát. Ten se pak rozdělí na části podle počtu souborů. Každá 

skupinka má pak čas do března na vymýšlení a nazkoušení své části příběhu. Den před konáním festivalu (sobota) 

se všichni herci sejdou na zámku v Chocni kde sídlí i tamní ZUŠka. Celý den se ještě zkouší a večer probíhá 

generálka, kdy si herci zahrají pro sebe navzájem. Pak už se jen řeší návaznost jednotlivých částí, diskutuje se nad 

možným vylepšením a zkrátka se pilují detaily. Druhý den už jen probíhají poslední zkoušky a mezi 14:30 a 17:00 

přichází diváci. Ti dostanou mapu a postupně si projdou celý příběh. Cestou můžou každému souboru vhodit 

do kasičky pár drobných mincí. Letošní 16. ročník nesl název „Putování s námořníkem S“. Pohádka o Sindibádovi 

je součástí Pohádek tisíce a jedné noci a vypráví příběh námořníka a jeho podivuhodných dobrodružstvích. Náš 

soubor Residua (zbytek souboru Convivium a Je to tajný!) měl za úkol ztvárnit hned první díl, který jsme nazvali 

„Za chalifa Hárúna ar-Rašída aneb Vítejte v Bagdádu!“ Snažili jsme se navodit tu správnou atmosféru, 

přicházejícím divákům jsme upekli domácí arabský chléb pitu a nabízeli sušené ovoce, v Sindibádově domě zněla 

orientální hudba a nechyběl tanec. Pohádkový seriál se hrál osmkrát, pokaždé pro 20 i více diváků. Celý víkend 

jsme si všichni užili i když to bylo náročné.                                                                                                             Mš 

 

Představujeme…Den Země 

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená 

na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Svátek je ovlivněn 

původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 

21. března, a oslavovaly příchod jara. Den Země si po celém světě připomínáme 

různými informačními a vzdělávacími akcemi, nebo i oslavami. V tento den také 

vyvrcholí tradiční kampaň „Ukliďme svět“, jejímž hlavním koordinátorem 

a pořadatelem v České republice je Český svaz ochránců přírody, který opět 

vyzývá školy k úklidům a čištění přírody. Pro děti budou taky nachystány 

pracovní listy, ve kterých najdou třídění odpadu, recyklace, šetření energií, vliv člověka na ekosystém, opětovné 

využití materiálu a mnohé další. Akce budou probíhat až do 24. května. Den Země se slaví už od roku 1970, kdy 

se v USA začalo demonstrovat za zdravější životní prostředí. Demonstrantů na různých místech bylo více než 20 

milionů. Celá demonstrace byla součástí kampaně, která měla za cíl prosadit zákony o ochraně životního prostředí. 

Od roku 1971 začala Den Země organizovat OSN. V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se 

stal Mezinárodním dnem Země. Od roku 1990 se Den Země slaví také v České republice. V současnosti probíhá 

každoročně ve více než 193 zemích světa. 

A proto vás vyzývám za Zemi abyste 22. dubna, ale i kdykoliv jindy, vyrazili ven a posbírali aspoň pytel odpadků. 

Pomůžete tím nejen Zemi, ale i sobě.                                                                                                                        Fir 

 

Přišly jsme (a jsme za dveřmi) …Velikonoce 

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou 

Velikonoce obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara, které s náboženským 

svátkem souvisejí jen volně. 

Víte, že Velikonoce jsou jediným svátek, který má pohyblivé datum? To znamená, že 

každý rok je slavíme jindy. A kdy? No přeci první neděli po prvním jarním úplňku. 

S tímto svátkem je spojeno mnoho tradic a receptů, pojďme si některé z nich 

připomenout. Pomlázkou se začalo šlehat už v roce 1453. Šlehání je starý pohanský 

zvyk, při kterém by se měla děvčata omladit. Pomlázky se pletou na Bílou sobotu, 

kdy se také malují vajíčka. Pomlázka se nejčastěji plete ze 4 nebo z 6 proutků, ale 

můžete potkat i takovou, která je upletena z 24 prutů. Barvit vajíčka se začalo v roce 

1290. Vajíčka se malují buď uvařená natvrdo, nebo vyfouknutá. Barvy se používají 

různé. Kromě klasického barvení v horké lázni lze používat také vosk, obtisky 

přírodnin a další techniky. 
Beránek by se měl podle tradice péct v neděli před Velikonočním pondělí, kdy se 

chodí na pomlázku. Komu se nechce dělat s beránkem, může zkusit voňavý mazanec, 

který by neměl chybět na žádném velikonočním stole. 

Velikonoční mazanec: 350 g hladké mouky, 150 ml mléka, 85 g rozpuštěného másla, 

70 g cukr krupice, 30 g rozinek, 45 g plátkových mandlí, 20 g čerstvého droždí (nebo 

7 g sušeného instantního), 3 žloutky, 1 vanilkový cukr, 1 lžička citronové kůry, vejce 

na potření, sůl 

Do mísy robota nasypte mouku, cukr, vanilkový cukr a špetku soli, promíchejte 

a uprostřed vytvořte důlek. Přidejte asi polovinu mléka a rozdrobte droždí. Zakryjte 

a nechte kvásek vzejít - asi 15 až 20 minut. Ke kvásku a mouce přidejte zbylé mléko. 

Přidejte i žloutky, rozpuštěné máslo a citronovou kůru. Vložte hák na hnětení 
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a hněťte v robotu 7 minut. Přidejte rozinky, 30 g plátkových mandlí a ještě chvíli prohněťte. Hladké těsto by se 

mělo odlepovat od stěny mísy. Těsto zakryjte fólií a nechte 60 minut kynout. Vykynuté těsto vyklopte na pracovní 

desku a stočte do pěkného kulatého bochníčku. Dejte na plech vyložený pečícím papírem, zakryjte a nechte kynout 

zhruba 90 minut. Mazanec by měl mezitím pěkně znásobit objem. Nespěchejte na něj a klidně přidávejte čas 

navíc. Troubu předehřejte na 160° C. Jakmile je mazanec vykynutý, potřete jej rozšlehaným vejcem a zasypte 

mandlemi. Dejte do trouby a pozvolna pečte asi na 45 minut. Mazanec můžete otestovat vpichem špejlí, která by 

po vytažení měla zůstat suchá. Pokud je mazanec na povrchu hnědý, ale potřebuje péct dál, zakryjte ho alobalem 

a pečte ještě chvilku. Dobrou chuť!                                                                                                                    -ALV- 

viděli jsme… 

 

…jarní koncert „Březen, na pódium vlezem“… 

 

 

…inscenace souborů LDO na Audimaforu… 

 

„Paštika“ (podle povídky Karla Čapka) 

 

„Á hrome!“ (autorská maňásková rakvičkárna) 
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soubor Convivium a hosté „Viktorka“ (podle Babičky a korespondence Boženy Němcové) 

 

soubor Je to tajný! „Jeden“ (individuální projekt Pavlíny Tiché) 

 

…zvítězili jsme! 

 

Soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje a ve zpěvu 
Už jen nastudovat soutěžní repertoár vyžaduje nebývalou přípravu a značné množství práce „navíc“. Proto už 

samotná účast bez ohledu na umístění je „vítězstvím“, třeba nad vlastní pohodlností a nad lacinými lákadly 

k trávení volného času. Se znamenitými výkony se předvedli všichni naši soutěžící. Ve hře na příčnou flétnu 

získala Markéta Fajfrová druhé místo, klarinetistka Kateřina Diheneščiková a saxofonista Adam Holda také 

druhé místo. Trombonista Šimon Brzek získal první místo a trumpetista Petr Stránský první místo 

s postupem do krajského kola. V krajském kole se v březnu potkaly naše zpěvačky. Duo Rozárie Brzková 

a Tereza Čermáková získalo druhé místo a v sólovém zpěvu získala Rozárka také parádní druhé místo. Všem 

žákům tímto ještě jednou gratuluji, děkuji za skvělou reprezentaci jaroměřské zušky a postupujícím přeji v dalších 

kolech hodně zdaru!                                                                                                                                                 VK 

 

Audimafor 
Inscenace „Viktorka“ souboru Convivium byla oceněna odbornou porotou doporučením do národních kol 

přehlídek Wolkrův Prostějov, Šrámkův Písek a Mladá scéna v Ústí nad Orlicí. Inscenace „Jeden“ souboru Je 

to tajný! má doporučení na Wolkrův Prostějov a Šrámkův Písek. Karolíně Novotné byla udělena Cena 

za herecký výkon - za hlubině autentické rozkrytí duše a života Boženy Němcové.  

Pavlíně Tiché byla udělena Cena za výtvarné pojetí performance - za výtvarnou divadelní magii 

a ekologicky udržitelnou scénografii. Blahopřejeme všem a v národních kolech, pokud účast potvrdí programové 

rady, zlomte vaz!                                                                                                                                                         Jé 
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Do šatny 

 

Říká velikonoční beránek: Jsem z formy!              Pepíček přijde ze školy:   

                  Mami, nejsou dnes náhodou Velikonoce? 

Učitelka:                 Ne, ty budou až za dva týdny, proč se ptáš? 

Jestli okamžitě nepřestanete křičet, něco si vykoledujete!            Že jsem si vykoledoval pětku! 

Žáci: A nevadí, že nemáme pomlázky? 

      Tři slepice hrají na schovávanou.  

Na dvorku se klube vejce: ťuk, ťuk!  První piká, druhá se schová do kurníku a třetí do šopy. 

Slepice: Dále!     10, 20, 30, …100! Už jdu! Vyjde a zakopne: Kurník šopa! 

      To není možný, ty ses dívala! 

Bratr:  Nevíš, proč je vejce na jedné straně oblé a na druhé špičaté? 

Sestra: Nevím.       U dveří zvoní kluci s ručním šlehačem:  

Bratr: Tak nic, zeptám se jiné slepice!    Dobrý den, my jdeme vyšlehat Janu! 

 

Vstávej, nebo přijdeš pozdě do školy!   Syn chirurga: Táta každého uspí, jen mě řeže bez  

Žádný strachy, mami, škola je otevřená celý den.  uspání. 

 

Než půjdeš do školy, umyj si ruce!    Proč táhneš do ložnice ten kýbl s vodou? 

Ale proč, mami, stejně se nebudu hlásit.   Pst, tatínek chce ráno probudit, ale potichu! 
 
V bytě zvoní telefon, otec tří dcer ho zvedne.  Maminko, má rozinka nožičky? 

Mužský hlas z druhého konce: To jsi ty, žabko?  Nemá, holčičko! 

Ne, u telefonu je majitel rybníka!    Aha, tak to jsem snědla broučka. 

 

Copak jsi dnes venku dělala? 

To, co dělají ptáčci. 

Ty jsi zpívala a pískala? 

Ne ne, papala jsem žížalu! 

           

                  (autor obrázků: Josef Lada)

         

     Paní mámo, slyšte chásku, přišli jsme k vám na pomlázku!  Paní mámo zlatičká, darujte nám vajíčka, 

nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička! 

 

Překrásné velikonoční svátky, plné lásky, radosti a nové naděje vám všem přeje redakce! 
 

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 

8. číslo vychází v dubnu 2022 s myšlenkou J. A. Komenského:  

Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče. 

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/

