
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Úvodník 

To jsem si tak pozorovala barevné listí unášené podzimním větrem, když jsem jen na malilinký okamžik mrkla 

víčky… a najednou je přede mnou červnové číslo ZUŠkovin. Školní rok se nám chýlí ke konci. Máme za sebou 

další desítky hodin zkoušení a tvoření, mnoho koncertů, spoustu stresu před vystoupeními, a ještě víc radosti 

po nich, soutěže, vernisáže, přehlídky… Nicméně jsem si jistá, že předáním vysvědčení tvůrčí činnost žáků naší 

ZUŠky nekončí. Ba naopak! S prázdninami přichází nové možnosti, jak své dovednosti uplatnit. Stačí se 

s kytarou na chvilinku přemístit z koncertního sálu k táboráku. Pokud připravujete dětský tábor a má se z vás 

na týden stát pirát, indián, či čarodějnice, jistě oceníte zase své herecké schopnosti. No a na svých cestách 

do cizích krajů jistě poznáte mnoho nového zajímavého, co by stálo za to štětcem zachytit. Kéž jsou vám 

prázdniny odpočinkem, radostí a inspirací a já se budu zas nedočkavě těšit, až v září znovu zaslechnu tu směsici 

nástrojů a melodií linoucí se z oken naší ZUŠky dál do světa. Umění zdar!                                                          Pá 

 

Kytarový betlém Matyáše Brauna a Miloš Dvořáček na benefičním koncertě „Виростеш ти, сину“  
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Z notesu pana ředitele 

Už zase nevěřícně koukám na poslední stránku notesu pro tento školní rok a marně se snažím přijít na to, kam se 

mi nějaké měsíce zatoulaly. Jinak to přece nemůže být možné, vždyť ten školní rok zase tak rychle utekl. A čím 

nabitější měsíc, tím pádí rychleji. Květnový notes mi zabral v zápisníku oproti jiným měsícům o stránku navíc. 

Na květnových akcích mi hlavou probíhalo leccos. Někdy jsem se bavil, smál se a radoval, taky jsem byl dojatý, 

žasl jsem a upřímně obdivoval poctivý kumšt. Každá z rozmanitých akcí mě vždy utvrdila v tom, že „to má 

smysl“. Nikdy nekončící práce učitelů, haldy domácí přípravy žáků, podpora rodičů, zatnutí zubů, když jde něco 

ztuha, ale „má to smysl“. Neustále vznikají jedinečná díla v každém z našich tří oborů. Slavnostní koncerty 

absolventů, roztomilý koncert pro maminky, radostný koncert rodin, silný benefiční koncert pro ukrajinské děti 

a jejich maminky, svěží jarní koncert, parádní orchestrální koncert smyčců, pohodové představení dramaťáckého 

souboru Hejno a mladého big bandu Blue Skies Jazz Band s názvem „Crrr“, dech beroucí absolventské 

představení souboru POPCORN na festivalu Jařinec… Do toho byla oceněna práce našich žáků i na přehlídkách 

a soutěžích, mladá výtvarnice Ema Přibylová byla oceněna na Salonu královských věnných měst, trumpetista Petr 

Stránský získal první místo v celostátním kole soutěže ZUŠ. Květnový měsíc prostě vykvetl těmi nejkrásnějšími 

barvami. A ani poslední měsíc roku nebude nudný. Ze všech akcí Vás zvu na Velký absolventský večer žáků Jany 

Kovářové, Lukáše Janka a Radky Ulichové, přijďte si poslechnout Brass Orchestra a rockovou kapelu SUDY 

na Koupaliště na Úpě a oslavte s námi závěr roku tradičním koncertem „Na zahradě“. Užívejte si každého 

krásného dne a radujte se z daru, kterým můžeme společně dělat svět krásnějším.  

Přeji Vám jistou koncovku v závěru školního roku a ty nejpohodovější prázdniny, jaké si dovedete představit.  

Váš Vlastimil Kovář 

Bylo-nebylo 

Виростеш ти, сину 

Momentální situaci na Ukrajině nejspíš není třeba dlouho popisovat. Lidé přispívají, kde se dá a ani naše zuška 

nezůstala pozadu. Kromě sbírky výtvarných potřeb pro děti 

z Ukrajiny se 6. května konal benefiční kytarový koncert. 

Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován 

ukrajinským dětem a jejich maminkám, které se ocitly 

v nelehké situaci. Koncert se konal v městském divadle 

a vystoupil Kytarový betlém Matyáše Brauna pod vedením 

Miloše Dvořáčka. Hráli různé skladby různých žánrů napříč 

staletími. Zazněla i jedna ukrajinská lidová píseň Vyrosteš, 

synu... podle které byla celá akce pojmenována. Slyšeli 

jsme ji v podání čtyř zpěvaček Uljany Zhyhotské, Terezy 

Prokešové, Pavlíny Tiché a Markéty Pecnové. Celý koncert 

ukončil Miloš Dvořáček se svou písní Dezertér, kterou si 

s ním zazpíval celý sál. Na koncertě i po něm bylo 

v kasičce Diecézní katolické charity 26 679,-Kč! 

Děkujeme!                                                                         Mš 

 

Naše první velké představení 
Pamatujete si, jak jsem vás naposledy zvala na představení s názvem Crrr!, které se mělo konat v pátek 20. května 

v jaroměřském divadle? Ano? To je dobře! Teď se dozvíte, jak se nám to povedlo. Toto představení na motivy 

pohádky Miloše Macourka „Ostrov pro šest tisíc budíků“ jsme odehráli se souborem Hejno a za hudebního 

doprovodu Blue Skies Jazz Band 

Petra Slezáka v programu 

festivalu Jařinec. To víte, byli 

jsme všichni strašně nervózní. 

Na prknech velkého divadla jsme 

totiž stáli úplně poprvé. Dokola 

jsme si opakovali naše pasáže 

a doufali, že naostro nic 

nezapomeneme. Poprvé jsme 

vodili velkou loutku, poprvé jsme 

mluvili na mikrofony. Je otázkou, 

jestli jsme byli víc nervózní 

dopoledne, kdy se na nás přišli 

podívat spolužáci nebo 

odpoledne, kdy se mezi diváky 
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posadili naši rodičové a kamarádi. Pokud jste představení navštívili, můžete to posoudit sami. Pokud ne, 

nesmutněte, určitě to nebylo naše poslední představení.                                                                                       ALV 

Vi.TVOR: Kde budeme bydlet 

 

Jařinec uplynul neuvěřitelně rychle. Moc rádi bychom teď poděkovali všem, bez kterých by festival nebyl vůbec, 

nebo nebyl takový, jaký ho máme rádi. Náš upřímný dík patří všem vystupujícím umělcům – potěšili jste 

o víkendu řady lidí. Děkovat chceme také sponzorům, Nadaci Život umělce a městu Jaroměř, bez jejichž podpory 

bychom si nemohli tak skvělý program dovolit, Dubenecké knedlíkárně, bez níž bychom zase nedokázali naše 

umělce nakrmit. Samozřejmě moc a moc děkujeme Umělecké kolonii Bastion č. IV, nejen, že dává festivalu 

domov, ale také naprosto nezaměnitelnou atmosféru. A děkujeme každému jednomu z vás, kteří jste přišli. 

Za takových podmínek je radost dělat festival. Už teď se těšíme, až pro vás budeme připravovat další ročník!  

               za Kolegium hraběte Šporka Kateřina Prášilová 

Soubor Popcorn na přehlídce DivSe a na Jařinci 
Popcornu se konečně podařila 

premiéra inscenace, kterou připravoval 

už před covidovou pandemií. Mělo to 

ale i své výhody. Pohádkovou 

předlohu O perníkové chaloupce jsme 

více rozebrali, znovu popřemýšleli, 

a i poupravili svou původní verzi. 

A pak jsme se přihlásili na DIV SE 

neboli Divadelním setkání v Divadle 

Jesličky v Hradci Králové. Je to 

pro soubor velká zkušenost. Přespání 

na studentských kolejích byl také 

velmi silný zážitek. Vyslechli jsme si 

názory od ostatních souborů a poroty 

a budeme ještě vylepšovat a některé 

nejasnosti dořešíme. A potom přišel 

Jařinec, na tomto festivalu jsme hráli 

už potřetí. Ale tentokrát naše představení „Měla to být pohádka“ bylo naše absolventské. Osm z nás devíti členů 

souboru letos absolvuje první stupeň studia LDO! Povedlo se! Představení i závěrečné předávání absolventských 

listů bylo odměněno dlouhým potleskem publika. Děkujeme!                                                                  Viki 

 

Dopoledne pro mateřské školy 
Ve čtvrtek 26. května si naše ZUŠka připravila již tradiční akci Dopoledne pro mateřské školy, na které se 

vystřídalo asi 130 předškoláků z jaroměřských školek. Nejprve se děti usadily v koncertním sále, kde si pro ně žáci 

z hudebního oboru připravili malý koncert. Potom se děti rozdělily, aby se vystřídaly. Jedna polovina navštívila 
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učebnu výtvarného oboru, kde pro ně měla paní učitelka připravený tvořivý program. Druhá část dětí šla 

do učebny LDO na pohádku „O neposlušných“, kterou si 

pro ně připravil soubor Možná už jo. Poté se děti 

vyměnily. A to všechno dvakrát. Pohádku jsme zahrály 

(soubor je holčičí) celkem čtyřikrát, a to rychle po sobě. 

Všichni jsme strávili příjemné dopoledne a doufáme, že 

děti také a noví žáčci se k nám do zušky jen pohrnou. 

                                                                                     VeŠ 

Možná už jo hrál na Kuksu 
Pro mnohé z vás bude překvapení, že v Lysé nad Labem 

mají ZUŠ stejného jména jako má ta naše. V pondělí 

30. května dva autobusy plné žáků ZUŠ F. A. Šporka 

z Lysé nad Labem přijely do Kuksu. Žáci a učitelé si 

prohlédli všechno, co bylo k vidění a potom pracovali 

ve třech tvůrčích dílnách. Jedna z nich byla i loutkářská, 

vedla ji Jarka Holasová a pozvala k prezentaci práce 

s maňáskem i soubor Možná už jo. A tak návštěvníci 

„U pramene“ vedle schodiště zhlédli pohádku  

„O neposlušných“ a soubor si vyzkoušel, jak se hraje 

venku.                                                                              Jé                               soubor Možná už jo 

   

 

Z výtvarného oboru: šití na Kuksu, plstění, batikování plátna a dekorování keramiky ve třídě 
Jarní výtvarná dílna je za námi. Tentokrát ve velice komorním obsazení jsme celý prodloužený víkend v Kuksu 

prošily (samé dívky) na šicím stroji. Vybíraly jsme z nepřeberných kousků látek, prohlížely si barokní módní 

kreace, především ty pánské. Neopomněly jsme prohlédnout ani dámské bohatě zdobené šaty a šperky, 

napudrované paruky, střevíce. Stěžejním tématem bylo ušití figurky barokního mecenáše umění, po kterém 

se jmenuje naše ZUŠka, Františka Antonína Šporka. Zaměřili jsme se na historii loutkářství (byl mezi námi i jeden 

kluk, který nešil, ale hlavu hraběte Šporka vyráběl z polystyrenu a různých elektronických součástek), přiblížili si 

tu naši českou ale i světovou. Dívky si vyráběly maňáska, ze kterého se po třech dnech strávených na Kuksu 

vyklubala spíš textilní hračka než opravdický maňásek na ruku. I přes veškeré peripetie pracně, pečlivě a detailně 

zpracovaná figurka udělala všem radost a domů si ji všechny pyšně odvezly. Fotografie z pobytu na Kuksu určitě 

vystavíme v chodbách školy. 

Další textilní technika na nás už čekala ve třídě v Jaroměři - suché plstění. Nejprve jsme se s mladšími žáky 

pokoušeli z vyčištěného ovčího chomáčku uválet kuličku, kterou jsme postupně propichovali speciálně 

upravenými jehlami. Ty v sobě mají zářezy a neustálým  

propichováním ovčího rouna se toto více zpevňuje a stává se hustším a tvrdším. Když jste šikovní a technice 

plstění propadnete, můžete vytvářet třeba krásné hračky pro děti i dospělé, šperky, náušnice, květiny, které vám 

dlouho vydrží, domácí mazlíčky. Prostě na co si vzpomenete. Se staršími jsme si anilinovými 

barvami zabatikovali. Originálně složené kousky bílého prostěradla jsme omotali a ovinuli různě dlouhými 

špagátky a gumičkami a za sucha barvili hodně řídkou vodovatou anilinovou barvou. Jejich brilantní barevnost 

nám při sušení na bílém plátně ve třídě zářila jak drahokamy. Po vyžehlení a nastřižení jsme sešívali na šicím stroji 

relaxační masku na oči a „s gumičkou za uši“. Vzpomněli jsme i na vysušené výrobky z hlíny, které po přežahu 

čekaly na dotvoření glazurami a oxidy kovů. I když měl měsíc květen celých 31 dní, všechny plány jsme 

uskutečnit nestihli. Ale zbývá nám ještě červen.                                                                                                      RU 



 

5 

 

Mladé smyčce, Tři Grácie a Musica Sporcka 
Začínáme. Napjatá atmosféra 

v nabitém sále by se dala krájet. 

Všichni jsou plni očekávání. Tato 

akce je novinkou ve smyčcovém 

oddělení. Na koncertech většinou 

vystoupily orchestry pouze krátce, 

společně se sólisty nebo s jinými 

orchestry. Dnes však patří pódium 

jen jim. Sál je tak plný posluchačů, 

že je nezbytné otevřít dveře. A to 

dvacet nejstarších žáků čeká 

v učebně LDO. Prvními 

vystupujícími jsou Mladé smyčce – 

přípravný smyčcový soubor. 

Soustředěně vnímají všechny pokyny, hlavně ladit a dávat pozor na smyky!                  soubor Mladé smyčce                   

A už hrají. Skladbičky vybrané napříč staletími, aby si děti „přičichly“ postupně ke všemu. Irské, anglické, 

americké a poslední česká lidová „Aby nás Pán Bůh miloval“ – jako přání všem posluchačům. Obrovský potlesk 

a na řadu přichází houslové trio Tři Grácie, se kterými hraji na violoncello. Tři Grácie jsou děvčata, která nemohou 

z časových důvodů navštěvovat smyčcový soubor. Přesto hrají nesmírně rády. Proto se scházíme, jak se dá – 

o prázdninách, víkendech, kdy zbude chvilička. Společně jsme s chutí a správným hudebním zapálením zahrály tři 

renesanční tance Praetoriuse a Susata. Další mohutný potlesk. 

Největší prostor patří smyčcovému souboru Musica Sporcka. Dvacet hráčů, to už je nějakého ladění, ale 

posluchači s napětím očekávají, co přijde nyní. Barokní melodie nejznámějších hudebních skladatelů tohoto 

období (hned v první Folii od Lullyho se střídají sólové skupiny s celým orchestrem, všichni to zvládli perfektně) 

hravě a s nadhledem hrajeme i se složitými smyky, které byly pro mnohé oříškem. Obě klavíristky se vypořádaly 

s hrou na cembalo naprosto skvěle. 

Rodriguezovo tango rozproudí krev 

a jdeme na několik filmových 

melodií Joe Hisaishiho a Michela 

Polnareffa. V posledním kuse nám 

vypomůže i pan ředitel, protože 

klavíristka tentokrát hraje na bicí 

(a moc jí to baví). Dohráli jsme. 

Veliký aplaus nadšených diváků 

nám je odměnou za dřinu, všechno 

naše snažení a cvičení. Rozdávat 

radost je tak krásné. Koncert tří 

smyčcových souborů byl prostě 

skvělý a moc se těšíme na další! 

                                 Jana Kovářová 

                                 soubor Tři Grácie 

 

  Představujeme…  

 

Díky tomuto projektu můžete velmi 

jednoduchým způsobem přispět na dobrou věc. 

Stačí, když se na stejnojmenném webu 

zaregistrujete, poté si vyberete knihu, kterou 

jste přečetli a vyplníte krátký test. Za každý 

správně vyplněný test dostanete kredit 50 Kč. 

Pak už si jen z nabídky vyberete projekt či charitu, na kterou chcete přispět a přispějete. A můžete začít číst další 

knihu. Pro pozorné čtenáře otázky testu budou jednoduché.                    Hodně štěstí při řešení testu vám přeje VeŠ 

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, 

rozhodnou dětští čtenáři. Čtení je úžasná zábava! Ted může být pro vás ještě něčím větším! 

 

Čtení pomáhá přírodě Pomozte nám vysázet les! Připojte se do projektu a za každý správně vyplněný test 

u knížek s tématem přírody společnost RD Rýmařov zasadí dva stromy.  
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Navíc svůj kredit 50 Kč můžete věnovat 

Záchranné stanici Falco, která pomáhá 

zraněným a jinak handicapovaným 

zvířatům. Stromy budou sázet lesníci 

z České lesnické akademie Trutnov 

v oblasti Krkonoš nedaleko Trutnova. 

Kdykoli se na váš les budete moct přijet 

podívat a zkontrolovat, jak se mu daří. 

                    www.ctenipomaha.cz 

 

Dvě čtenářky jsme viděli v zuškové šatně. 

Jen tak dál! 

 

Přišla jsem…Tereza Prokešová 

Naše jaroměřská ZUŠka mě v mém životě provází…provázela celých jedenáct let. To je v současné době většina 

mého uplynulého života, a tak se teď zdá nepředstavitelné, že v červnu tu budu oficiálně jako žák naposledy, v září 

již nepřijdu a budu se sem vracet jen zřídka.  

Dodnes si pamatuji chvíli, kdy jsem se rozhodla, že chci hrát na housle 

a mamka mě poprvé vedla po schodech nahoru do hudebních tříd 

k přijímacím zkouškám. Bála jsem se a byla jsem nervózní, ale když jsem se 

dozvěděla, že můžu nastoupit, měla jsem obrovskou radost. Bylo mi v tu 

dobu osm let. V září jsem vyrazila na první hodinu, kde jsem vyfasovala 

svoje první půjčené housle. Tenkrát jsem to tak ještě nevnímala, ale teď 

zpětně už vím, že tím prvním zářijovým otevřením vchodových dveří se mi 

zároveň otevřela i nová životní etapa, která mi přinesla spoustu práce, ale 

také radosti, nových přátelství a známostí. Jsem jedna ze skupiny žáků naší 

školy, kteří za svou školní docházku vystřídali všechny v současné době 

dostupné obory. Nejdelší dobu, celých těch jedenáct let, jsem strávila 

na půdě hudebního oboru. Naučila jsem se toho mnoho, nejen samotné hře 

na nástroj, ale také větší trpělivosti a výdrži. Hra v souboru mě zase 

připravila na práci a komunikaci v kolektivu. Asi dva roky jsem taky 

chodila na výtvarku. Poslední tři roky jsem strávila i v dramaťáku. Tam 

jsem se hlavně naučila sebevědomě vystupovat před lidmi, nervozita ze mě 

postupně opadávala, což se mi určitě bude i dál v životě hodit.  

            Masopust 2022                   A přesně o tom podle mě naše ZUŠka je. Jistě, hlavním úkolem pedagogů je 

především naučit žáky té umělecké činnosti, za kterou jejich rodiče platí školné. 

Ale to je podle mě jen základ a pak už záleží na každém, co si z času zde 

stráveného chce do svých dalších let odnést. A možností není málo.  

Já si z let strávených v ZUŠce odnáším opravdu hory zážitků ze všech oborů. 

Ať už jde o všechny ty koncerty, výlety, přespávání, festivaly… Myslím, že si 

to snad ani nešlo užít víc. Potkala a poznala jsem tu strašně moc přátel 

a známých, které bych, kdybych sem před jedenácti lety nepřišla, jen míjela 

na ulici a neznala je jménem. Ale také si do dalšího života nesu nespočet 

zkušeností a vedlejších dovedností, které jsem zde získala, jako je pracovitost, 

skromnost, důvěra ve druhé.  

Ráda bych tu zůstala ještě alespoň dalších jedenáct let. Ale život vysokoškoláka 

mě neodbytně volá, jedna etapa musí skončit a druhá zase začne. A tak bych 

závěrem chtěla alespoň vzkázat ZUŠce, že byla vždy příjemná, útulná a vůbec 

mi v jejích prostorách nevadilo trávit čas poslední dobou i čtyři dny v týdnu, 

protože jsem se zde cítila jako doma. I na maturitu se v šatnách krásně učilo, 

když už docházel čas. Všem učitelům a dalším zaměstnancům bych chtěla říct, 

že svoji práci děláte skvěle, vytváříte krásné prostředí pro žáky, kteří se od vás 

toho chtějí tolik naučit a často ve vás opravdu vidí vzory. Předáváte dál 

dovednosti a hodnoty, které jsou pro ty malé tolik důležité. A mým kolegům, 

žákům ZUŠky, bych chtěla říct, abyste si ten čas, který vám tady ještě zbývá, 

užívali naplno. Ani nevíte, jak vám to tu za pár let začne chybět.       Vaše Terka   

 „Hra o duši“ (Convivium, Loutkářská Chrudim)                                                                                          

http://www.ctenipomaha.cz/
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              viděli jsme… 

         Májový koncert 

 

                                                                          Koncert ke Dni matek 

 

 

    Koncert rodin 
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…zvítězili jsme!  

Petr Stránský získal v celostátním kole soutěže ZUŠ ve hře na trubku, 

které proběhlo v Praze, 1. místo!  

Ema Přibylová získala ocenění na Salonu královských věnných měst. 

Soubor Je to tajný! hrál svou autorskou inscenaci „Jeden“ na národní 

přehlídce experimentujícího divadla Šrámkův Písek a byl odbornou 

porotou doporučen do hlavního programu mezidruhové divadelní 

přehlídky Jiráskův Hronov. Ke všem krásným úspěchům blahopřejeme! 

Je to tajný! na Kamenném mostě v Písku 

Eko-okno Jak nás ovlivňuje světlo? 

V roce 1802 vynalezl Humphry Davy, anglický chemik 

a experimentátor, elektrické světlo. Připojil dráty baterie ke kusu uhlíku, 

který se rozzářil. V tento moment se život lidstva změnil. Elektrickým 

světlem svítíme všude kolem nás: v domácnosti, na obrazovkách 

a displejích, v lampách, žárovkách, baterkách a vlastně všude. Světlo 

nám usnadnilo život a změnilo tvář celé naší planety. Termín, který se 

pro příliš mnoho světla používá je světelné znečištění. To je způsobeno 

zbytečným nebo neefektivním používání světla, které dost často putuje do vesmíru a díky tomu přestávají být vidět 

hvězdy a planeta Země pak působí jako samostatný zdroj světla. Skyglow je jas noční oblohy, efekt, který 

způsobuje zářící světelnou kopuli nad městy. Nejdůležitější vlastností světla je barva neboli teplota světla, světelné 

spektrum, které závisí na vlnové délce. Barvy světla jsou stejné jako barvy duhy: červená, oranžová, žlutá, zelená, 

modrá a fialová, jsou řazeny od teplejších, méně 

rozložitelnějších a pro nás zdravějších barev. Modré světlo je 

pro nás jedno z nej nezdravějších. Je to hlavní barva světla 

displejů a monitorů. Modré světlo netvoří melatonin, a proto 

jsme bdělejší a tím si ničíme cirkadiální rytmus (biologický 

rytmus, který nám říká, kdy máme co dělat v závislosti na světle) 

a způsobujeme si tím metabolické a duševní poruchy. A proto 

vám doporučuji, abyste si ve večerních hodinách nastavovali 

teplejší barvy a blokaci modrého světla. A hlavně se těsně před 

spaním nekoukali do displejů a monitorů!                                Fir 

Mexico City v noci 

 

            Do šatny 

Ahoj, jsem místní kocour Macík a často vítám kočičím 

úsměvem lidi před vaší zuškou. Jsem hodný, přítulný, 

mourovatý kocourek od sousedů přes ulici. Protože jsem již 

starší, tak jsem klidný a mám rád každého, zvláště děti, které 

mě hezky pohladí a podrbou. Ale úplně nejvíc miluji svoje 

pohodlí a kočičí dobroty. Mňau! 

 

Vysvědčení samá pětka, můžeš mi říct, z čeho máš takovou  

radost? Už jen jeden výprask a pak prázdniny! 

 

Pračlověk si prohlíží vysvědčení svého syna a hubuje ho: To, že máš trojku z lovu, je celkem pochopitelné, jsi 

ještě malý. Ale že jsi propadl z dějepisu, který má jen dvě stránky, to je hanba! 

 

Krásné, zdravé a dlouhé letní prázdniny vám přeje vaše redakce ZUŠkovin! 
 

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 

10. číslo vychází v červnu 2022 s citátem Jana Palacha:  

Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí. 

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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