
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Úvodník 

Máj je již po dlouhá staletí považován za měsíc lásky. Pojí se s ním mnoho starých tradic, jako je stavění májky, 

či polibek pod rozkvetlou třešní. O lásce už vzniklo nepřeberné množství písní, básní, knih i filmů.  

Je to téma nám všem důvěrně známé. Méně známými až vědeckými fakty o tomto fenoménu ovšem oplývají 

internetové články. Tak například jsou-li dva silně zamilovaní jedinci právě spolu, synchronizuje se po pár 

minutách jejich srdeční frekvence. Když se díváme na osobu, kterou máme rádi, rozšiřují se nám zorničky. Díky 

vyplavujícím se hormonům pouhý pohled na fotografii našich milovaných snižuje fyzickou bolest. Věrní jsou si 

ve vztazích i mnohá zvířata – například vlci, labutě, bobři, albatrosi, giboni a některé druhy termitů. A z čistě 

biochemického hlediska je láska vlastně to samé, co obsedantně-kompulzivní porucha. Láska zkrátka zasahuje 

do všech oblastí našich životů. Lidé jí dokonce „věnovali“ jeden celý měsíc. Květen. Tak si ho užijme, mějme se 

rádi a třeba i naše srdce rozkvetou.                              Pá                                                                 

Dříve se mu říkalo máj, trnopuk či traven, jméno 

květen mu dal začátkem 19. století jazykovědec 

Josef Jungmann. Už od 13. století je měsíc květen 

spojen s různými lidovými oslavami: stavění 

staročeských májů, kdy se do vesnice hned zrána 

1. května přinesou březové stromky „máje“ a staví 

se dívkám před dům – je to znamením mladíkovy 

náklonosti k děvčeti. Kromě těchto malých pak 

ještě chlapci společně staví na návsi jednu velkou 

májku pro celou obec a tu musí uhlídat, aby ji 

chlapci ze sousední obce neskáceli. K prvnímu 

máji se také váže pověra, že dívka, která zůstala na 

večer prvomájový nepolíbená, do roka uschla, 

podle jiné si dívky omývaly obličej v ranní rose, 

aby byly krásné, chlapci si myli ruce, aby byli šikovní.                                                                           (Wikipedie) 

Z notesu pana ředitele 

Předposlední stránka notesu v tomto školním roce je přede mnou a je zaplněná do posledního místečka. Ale 

ještě, než vypučí všechny májové akce, tak letem-světem zmíním několik zajímavých setkání z měsíce dubna. 

Podrobněji se o nich můžete dočíst na stránkách ZUŠkovin a fotografie shlédnout na webových stránkách školy. 

Parádním bylo další Žahadlo, tentokrát k postavě Boba Dylana. Tandem Martin Brunner a Radka Ulichová se 

svými žáky dali společně vzniknout jedinečné prezentaci života a díla tohoto člověka. I když o to svým dílem 

nikdy neusiloval, byl oceněný těmi nejvyššími cenami, které se naráz ještě nikomu nepodařilo získat. Byl oceněn 
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Oscarem za filmovou hudbu, získal několik cen Grammy a dokonce Nobelovu cenu za literaturu. Na schodišti 

a druhém patře školy najdete o Bobu Dylanovi spoustu informací. Pokud máte zájem, domluvte se s paní učitelkou 

Radkou Ulichovou a mrkněte se do učebny výtvarného oboru, která je Dylanem nabitá. Zaplněný sál měl možnost 

zhlédnout absolventský koncert houslistky Terezy Prokešové a gambistky Markéty Pecnové a jeden velký školní 

koncert. Také proběhlo několik třídních koncertů. Nevšedním a nad jiné veselým byl i Koncert učitelů 

v jaroměřském divadle. Dramaťáci vyrazili na DIVadelní Setkání a výtvarníci se rozjeli tvořit do rozkvetlé přírody 

kolem hospitalu Kuks.  

No a teď už ke květnu. Kromě Absolventského koncertu Vás zvu na Benefiční koncert do městského divadla 

konaný pod záštitou starosty města Josefa Horáčka, kde vystoupí Kytarový betlém Matyáše Brauna s Milošem 

Dvořáčkem. Utrpení a strádání miliónů nevinných lidí bohužel stále trvá a my tak chceme alespoň trochu přispět 

ke zmírnění všeho špatného a také poděkovat Vám všem, kdo pomáháte. Nenechte si ujít ani Koncert ke Dni 

matek. Bez obav přijďte se sourozenci nebo rodiči zahrát nebo alespoň se podívat na koncert rodin. A v pátek 

27. května přijďte do průvodu s naším Brass Orchestra v rámci letošního ročníku ZUŠ OPEN. Málem bych 

zapomněl – je tu také další Jařinec – třetí ročník plný divadla, muziky a hlavně skvělých lidí. Více o všech akcích 

se dovíte z plakátů a digitálních nástěnek. A pokud budete stát o další informace, neváhejte mně napsat nebo 

zavolat. Ať už „lásky čas“ prožijete zamilování do „někoho“, nebo do „něčeho“, vždy do toho jděte naplno.  

A ať k tomu máte vždy dostatek času.                                                                  To Vám přeje Váš Vlastimil Kovář. 

 

Bylo-nebylo 

Bob Dylan a Žahadlo 
Na apríla jsme se konečně dočkali. V učebně výtvaného oboru, kam vedly šipky a ukazatele, jsme se zaposlouchali 

(sice jen na necelé dvě hodinky) do skladeb amerického písničkáře, hudebníka a umělce Boba Dylana. Ten se 

hřeje (někdy i nechtěně) na výsluní hudební branže už celých šedesát let. Pan učitel Martin Brunner, pro kterého je 

Dylanova tvorba srdeční záležitostí, nám připomněl podle velké „dylanovské knihy“ jednotlivá období, vzpomínal 

a vyprávěl mezi jednotlivými ukázkami skladeb a dával vše do souvislostí. Pozorným divákům z řad návštěvníků, 

stejně tak jako tvořícím výtvarníkům, se opravdu rozšířily obzory. Dylanovu osobu už zase vnímáme jinak. Jako 

bychom ho poznali víc a osobně. Výtvarníci během akce stihli na stěnu učebny vymalovat akrylovými barvami 

dva jeho portréty v nadživotní velikosti - mladíka Boba Dylana a staršího pána Boba Dylana. Ti, kteří se k velké 

ploše nedostali, a bylo jich opravdu hodně (malí i velcí), se zaměřili na popisování sloupu uprostřed místnosti 

českými překlady textů jeho písní tvořivým způsobem. Kdo se začetl, mohl popřemýšlet. Vždyť za texty ke svým 

písním získal v roce 2016 Nobelovu cenu. Prestižní cenu za literaturu obdržel jako vůbec první hudebník 

v dějinách předávání. Malou vsuvkou byla i živá hudba v podání žákyně Terezy Dernerové ze třídy paní učitelky 

Jany Přibylové. Dohrálo se, dopsalo se, domalovalo a doposlouchalo. Před odchodem si všichni vybrali malou 

vzpomínku na zajímavý večer - magnetku s podobenkou samotného Boba Dylana. Děkujeme všem, kteří se 

na komponovaném pořadu podíleli. Byl to příjemně strávený podvečer zase jinak.                                               RU 
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Žáci literárně dramatického oboru na krajském kole přehlídky uměleckého přednesu 

Letos jsme na krajské kolo přehlídky recitátorů Wolkrův Prostějov jeli do Pardubic. 12. dubna jsme v divadle D 29 

viděli celou řadu zajímavých a inspirativních vystoupení. Sledovat, jak ostatní pracují s literaturou, je pro nás 

přínosné, a tak nešlo pouze o to soutěžit o postup do celostátního kola přehlídky, ale i o sdílenou zkušenost, 

o zamyšlení se nad vyslechnutou interpretací textu a následnou besedou s profesionálními lektory. Přehlídky se 

zúčastnili čtyři nejstarší studenti LDO, kteří nasbírali dokonce i několik ocenění. V polovině června v Prostějově 

vystoupí Jan Kosejk a Pavlína Tichá, pokud jim to dovolí jejich časové možnosti.                                            Terka 

 

Koncert učitelů ZUŠ v programu Kruhu přátel hudby (KPH) 
V podvečer 12. dubna se v Malém sále jaroměřského městského divadla konal tradiční Koncert učitelů ZUŠ. Celý 

koncert zahájil mladý trumpetista Petr Stránský. Zahrál dvě skladby s klavírním doprovodem Jany Přibylové. 

Potom už následovala vystoupení učitelů. Hned třikrát společně zahrály klarinetistka Iveta Krejslerová 

a klavíristka Kateřina Jirková. Ta pak ještě hrála sólovou skladbu od Frederyka Chopina. Jako další vystoupila 

Jarmila Luňáčková, která zazpívala písně Růžička, Tam za tou duhou a Jsi můj pán. Na klavír ji doprovázel 

Vlastimil Kovář. Posledním hudebním vystoupením byla skladba Vůně jara, kterou napsal Petr Slezák. Zahrál ji 

na pozoun a doprovázeli ho Lukáš Doležal na konga a Vlastimil Kovář na kravský zvon. Po nutné technické pauze 

nás čekala „Úterní podvečerní chvilka“, kterou si připravila učitelka literárně-dramatického oboru Jarka Holasová. 

Jednalo se o meotarovou prezentaci s přednáškou o emancipaci žen podle knihy J. Flemingové „Potíže se ženami“. 

Během celého koncertu vládla jako vždy velmi příjemná atmosféra a diváci si odnesli další kulturní zážitek.      Mš 

 

Představujeme… 

Jařinec potřetí rozproudí jarní město 
Multižánrový festival Jařinec již potřetí přizve do Jaroměře a zejména Josefova pozoruhodné umělecké počiny 

a osobnosti. Podle tradičního schématu se páteční program odehraje v blízkosti jaroměřského parku, vrcholem 

prvního festivalového dne bude koncert Báry Zmekové, multiinstrumentalistky a písničkářky, jejíž „poezie 

v hudbě“ bude s prostředím altánu v Masarykových sadech bezpochyby skvěle korespondovat. 

Sobotní a nedělní festivalový program je situován ve vřelém prostředí Bastionu IV, kde budete moci zhlédnout 

inscenace pro celé rodiny, namátkou Nedopečený koláček souboru Loutky bez hranic, soubor Vi.TVOR zase 

přijede s loutkovým příběhem o hamižném medvědovi – Kde budeme bydlet, ve večerních hodinách si na své 

přijdou také starší diváci a milovníci divadelních experimentů. Připraveny jsou samozřejmě i hudební zážitky, 

k tanci a poslechu zazní plzeňský klezmer band Mi martef a pražská jazzová fusion merenda. Počítáme 

s návštěvníky hladovými a žíznivými nejen po kultuře, takže během soboty i neděle bude k dispozici stánek 

s občerstvením. Více informací o jednotlivých bodech programu naleznete na stránkách ZUŠ F. A Šporka (zus-

jaromer.cz) a na sociálních sítích Kolegia hraběte Šporka (Facebook a Instagram). Těšíme se na každého z vás! 

                                                                                                                                               Kolegium hraběte Šporka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crrr!!! Vstávejte!!! 

Chtěla bych vás tímto pozvat na představení s názvem Crrr!. Uskuteční se v pátek 20. května 2022 v Městském 

divadle v Jaroměři - dopoledne pro 1. stupeň základních škol a večer v 18:00 pro veřejnost v rámci festivalu 

Jařinec. Nebude to jen loutkové divadlo, které bude hrát soubor Hejno. Půjde o alternativní spolupráci s Blue Skies 

Jazz Bandem Petra Slezáka. Prostě si to nenechte ujít!                                                                                         ALV 
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Přišli jsme… 

a někteří odcházíme 

 
 

Letošní absolventy hudebního oboru jste už mohli 

vidět na třech Absolventských kocertech, další se 

připravují. Fotografie z Absolventských kocertů jsou 

uloženy ve školním archivu.  

Řekněte si o ně vyučujícím učitelům. 
 

                                                                                             

 

Nikodém Kratochvíl 
       

 

Hana Borovcová          Jolana Richterová                                  Samuel Peterka  

 

 
                    Adéla Zelená           Magdaléna Paclíková  Hana Hrušková 
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Adéla Novotná        Julie Mathauserová   Pavlína Kuhajdíková 
 

 

 Agáta Hýblová             Jana Hepnarová                               Anna Valášková 

 

              Mariana Uhlířová Kateřina Diheneščíková              Helena Grúňová 
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Rozárie Brzková    Tereza Čermáková   Klára Holečková  
  

 

Terezie Sychrovská   Tereza Prokešová   Markéta Pecnová 

 
Martin Šlosárek           Denis Kuna            Ondřej Dohnanský 



 

8 

 

 

 Lukáš Petřík    Martin Mervart   Matyáš Mach 
    

 

Matyáš Fejt            Viola Kovářová   Anna Bořková 
              

 

Tereza Zemková                                        Antonín Ulich          Jakub Kočík 
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Tereza Blažková          Lucie Dítětová   Lenka Nýčová 
 

 

   Jaroslav Horký      Nikola Ludkiewiczová               Štěpán Janeček 

 

 Lukáš Karas             Adam Koryta   Matyáš Dörr 
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Magdaléna Škodová           Anna Jirková   Eliška Novotná 

             ¨ 

Agáta Matesová        Vendula Povalilová                                Viktorie Ulrychová 
 

Absolventské představení žáků literárně dramatického oboru můžete vidět 21. května v 14:00 v programu festivalu 

Jařinec pod názvem „Měla to být pohádka“ v Bastionu IV v Josefově. Soubor Popcorn Vás srdečně zve. 

 

viděli jsme… 

 

…Žahadlo… 
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…klavírní seminář s Nicholasem Pekárkem… 

…Absolventský koncert Terezy Prokešové a Markéty Pecnové… 

 

 

…Adama a Elišku v přímém přenosu relace Antré, 

kterou organizuje Volné sdružení východočeských 

divadelníků. Rozhovor se členy souboru Popcorn se 

vysílal z Divadla Jesličky v Hradci Králové z krajského 

kola divadelní přehlídky DIVadelní SEtkání (DIV SE). 
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…zvítězili jsme!  

Troubíme do světa, že Petr Stránský získal v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na trubku 1. místo s postupem 

do celostátního kola. Petrovi gratuluji a samozřejmě i panu učiteli Pavlu Herzogovi a paní korepetitorce Janě 

Přibylové. Všem děkuji za poctivou práci a držím palce do celostátního kola.                                                       VK 

 

V krajském kole Wolkrova Prostějova v Pardubicích získal Jan Kosejk s textem S. Mrožka „Děti“ od odborné 

poroty nominaci a Pavlína Tichá s básní J. Štroblové „Vlci“ doporučení do národního kola v Prostějově, které 

se uskuteční v červnu. Tereza Prokešová byla za interpretaci básně J. Štroblové „Splav“ oceněna Čestným 

uznáním.  

DIV SE - krajské kolo loutkářské přehlídky a Dětské scény 

Lektorský sbor nominoval na celostátní přehlídku Loutkářská Chrudim inscenaci Á hrome! souboru 

Convivum ze ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř. Lektorský sbor doporučil na celostátní přehlídku Loutkářská 

Chrudim inscenaci Jeden souboru Je to tajný! ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř. Dále lektorský sbor udělil 

individuální Cenu Pavlíně Tiché za komplexní přístup k tématu a interpretaci v inscenaci Jeden a Cenu 

neviditelné herečce Tereze Prokešové v inscenaci Jeden. Všem oceněným gratuluji, taktéž paní učitelce Jarce 

Holasové za vedení souborů a děkuji za poctivou práci, kterou společně odvádějí.                        VK 
 

Do šatny 

Zamilovaná: 

Miluju svou postel. Moje postel miluje mě. Jenom ten budík ještě neví, co je láska. 

 

Pepíčku, to už je tento týden počtvrté,   Co je červené a špatné pro vaše zuby? 

Co jsi přišel pozdě do školy! Víš, co to znamená?  Cihla. 

No, je čtvrtek, paní učitelko! 

       Míšo, ty třešně jsou nějak divné, umyla jsi je? 

Jdou dva psi po ulici a jeden začne čichat k patníkům. Ano, dokonce i mýdlem! 

Co to děláš?            

Jen si čtu pesemesky!     Děti, kdo pojede na pole okopávat květáky? 

                  Zvednou se jen dvě ruce. 

Učitelka volá otci:     Jen dva? Takže ostatní jdou pěšky! 

Dobrý den, váš syn neustále lže! 

No, tak to je v tom fakt dobrej. Já žádného syna nemám. Pořádám sraz jasnovidců. Kdy, kde a v kolik 

předpokládám, že víte. 

Přijede vlak na konečnou zastávku, všichni vystoupí, až  

na jednu paní. Strojvedoucí: Konečná, vystupovat!!!  Ptá se učitel autoškoly: 

Žena: Pro vás snad paní Konečná, vy hulváte!  Proč máte vždycky otevřené dveře, když   

       startujete? 

       No, aby mohl naskočit motor. 

 

Mám hodnou maminku, ale když zařve, začínají si uklízet hračky i děti od sousedů. 

 

 

Nezapomeňte na Den matek! Den matek je den, kdy se vzdává pocta našim maminkám. U nás se 

slaví druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým maminkám květiny nebo jiné dárky, většinou 

vlastnoručně vyrobené. 

Den otců se slaví vždy třetí neděli v červnu.  
 

 

 

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 

9. číslo vychází v květnu 2022 s citátem Dalajlámy:  

Naše planeta nepotřebuje víc úspěšných lidí. Zoufale potřebuje ty,  

kteří tvoří mír, léčí, obnovují, vyprávějí příběhy a milují vše živé. 

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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http://www.zus-jaromer.cz/

