
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Úvodník 

Už v polovině listopadu se z učeben naší ZUŠky začaly ozývat první koledy. Od té doby jich jen a jen přibývalo. 

Docela mě to vyděsilo, měla jsem pocit, že podzim sotva začal. No a teď už máme za sebou první adventní dny. 

Slovo advent pochází z latinského adventus – tedy příchod. Křesťané očekávají příchod Ježíše Krista a také se 

na něj řádně připravují. A co ostatní? Ti přeci také zapalují svíčky na věnci. Pevně věřím, že Vánoce pro většinu 

lidí nejsou jen o dárcích. Tak na co tedy vlastně během adventu čekají? Na příchod čeho, nebo koho se připravují? 

Možná je to příchod prarodičů, se kterými se dlouho neviděli a teď mají dorazit na večeři. Nebo se těší, že se 

v jejich věčně neuklizeném bytu konečně zas objeví pořádek a čisto. Někdo se možná těší, že uvidí zlaté prasátko. 

Někdo se zas pilně připravuje na zpívání koled. Někdo věří, že si zas užije trochu klidu a odpočinku.  

Ať už čekáte na příchod čehokoliv, ze srdce vám přeju, ať se na to dobře připravíte, a hlavně ať se šťastně dočkáte. 

A kdyby snad to čekání bylo příliš dlouhé, neváhejte a běžte si ho zpříjemnit na koncert do naší milé ZUŠky.     Pá 

 

jeden z listů Jaroměřského betlému akademického malíře Jiřího Škopka 
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Jiří Škopek (21. července 1933, Velim - 30. srpna 2018, Jaroměř) 

byl český malíř, grafik, restaurátor, keramik, ilustrátor a tvůrce betlémů. 

Celý život maloval, kreslil a restauroval. Zabýval se volnou i užitou grafikou, 

navrhoval medaile, tvořil knižní vazby a ilustroval. Namaloval 560 motivů 

pohlednic a spousty krásných papírových betlémů k vystřihování. Pracoval se 

sklem, kovem, textilem, kůží a dřevem. Navrhl a realizoval mozaiku u pramene 

Labe v Krkonoších, je autorem malované keramiky v nikách českoskalické 

Barunčiny školy, tabulí naučené stezky Babiččino údolí, venkovního 

Novoměstského betlému, znaků a praporů měst. Uspořádal na sto samostatných 

výstav. V letech 1961 – 1980 vyučoval na naší škole, tehdy se jmenovala lidová škola umění.                               Jé 

Jiří Škopek – Wikipedie (wikipedia.org)                                           Jiří Škopek (vanocnibetlem.cz) 

 

Z notesu pana ředitele 

Víte, že v letošním roce máme možnost prožít nejdelší adventní dobu, která je možná? Je tomu tak, protože Štědrý 

den v tomto roce připadne na sobotu, a proto jsme první neděli adventní slavili už 27. listopadu. Další takovou 

možnost nejdelší přípravy na slavení Vánoc budeme mít až v roce 2033. Asi pro to, že je letos advent nejdelší, tak 

mně notes přetéká akcemi a na plakát jsem je musel rozložit do dvou sloupců. Za všechny koncerty a představení, 

které najdete na prosincovém plakátu, Vás srdečně zvu v úterý 13. prosince do jaroměřského divadla 

na představení „Veselme se všickni nyní“ – vánoční písně a koledy s povídáním o vánočním muzicírování, kde 

vystoupí komorní sbor Slavíci hraběte Šporka, Smyčcový orchestr MUSICA SPORCKA a další zpěváci 

a muzikanti z naší zušky. I přes to, že je letošní adventní doba extra dlouhá, uteče jako máchnutí větvičkou svaté 

Barbory. Byla by škoda snažit se prodrat ke slavení Vánoc co nejrychleji, a ještě pod tíhou nákupního shonu. Měli 

bychom si najít alespoň pár chvil klidu k usebrání, zamyšlení, a hlavně k zastavení kolotoče, který roztáčí reklama 

na všechno možné pozlátko a na regály obchodů, ve kterých „zaručeně“ najdeme štěstí. Vězte, že to se koupit 

nedá. Ale můžeme ho najít v srdci, můžeme ho předávat dál všem, kolem nás, ať je to na koncertě, na představení, 

výstavě, ve škole nebo doma. A letos na to máme přeci nejvíce času. Tak Vám všem přeji, ať se to hledání 

a obdarovávání podaří. 

Požehnané Vánoční svátky a štěstím provoněný rok 2023 Vám přeje Váš Vlastimil Kovář. 

 

Bylo-nebylo  

Z výtvarky: Dušičková hodina, návštěva galerie v Náchodě, předvánoční dekorace 
Na začátku měsíce listopadu jsme si všichni užili strašidelných pochutin, které děti samy anebo s maminkami 

vytvořily, soutěžili jsme o nejpodařeněji zabalenou mumii, anebo jsme procházeli tajemnými bludišti. Sice jen 

na papíře, ale bloudění se všem zalíbilo. Ještě že jsme byli v teple třídy a všude kolem bylo plno světla. Možná, 

že v setmělých ulicích města či v otevřené zšeřelé krajině bychom takové nadšení nesdíleli. 

 

Podklady z otisků různorodého materiálu vznikaly jako pozadí 

pro knižní ilustraci chystaného zpěvníku. Sovy a sovičky jsme 

vyráběli technikou gumotisku a suchých pastelů.   

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_%C5%A0kopek
https://vanocnibetlem.cz/autori_betlemu/skopek_jiri.htm
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A první letošní „Cesty za uměním“ jsme 

uskutečnili do Galerie výtvarného umění 

v Náchodě, kam jsme se vypravili hned 

po ránu malým autobuskem a užili si 

prohlídku zajímavých olejomaleb 

spojenou s výtvarnou dílnou. Přijeli jsme 

bohatší o nové podněty a rozšířili si své 

teoretické znalosti, ze kterých můžeme 

při vlastní tvorbě v budoucnu čerpat. 

 

 

 

 

 

A do třetice přikládáme obrázky z přípravy vánoční výzdoby. Tentokrát z nastříhaných 

dílků roliček od toaletního papíru poskládaných do obrazců, anebo záměrně 

poházených a pospojovaných tavnou pistolí. Závěrečné barevné ladění barvami 

ve spreji bylo na volbě každého žáka. To, pod vedením praktikantky, studentky 

výtvarného oboru Pedagogické fakulty v Hradci Králové, Gabriely Kašparové. Také 

naší bývalé žákyňky.                                                                                                    RU 

 

Naše úroda 
Jako každý rok se i letos také mezi staršími žáky urodila spousta skvělých umělců, kteří své dovednosti předvedli 

na koncertě Naše úroda. Letos to bylo skutečně pestré. Na klavír se hrálo dvěma i čtyřma rukama, nástroje střídala 

čísla pěvecká. Žáci z hudební nauky diváky překvapili tzv. bobotubes – tedy barevnými trubkami, které při úderu 

vydávají různé tóny. Zvládli si s nimi sami doprovodit několik písniček. Samozřejmě nezklamali ani dramaťáci, 

kterým se na jevišti v krátkých scénkách podařilo oživit obyčejné ponožky. Děkuji za zážitek a těším se na příští 

úrodu!                                                                                                                                                                         Pá 

            Naše úroda 

 

 

V pátek 28. 10. 2022 

jsme jeli na Bubenický 

festival do Vysokého 

Mýta.    

                Lukáš Doležal 

 

 

 

 

 

 

Úvod 

(bubenickyfestival.cz) 

 

https://www.bubenickyfestival.cz/
https://www.bubenickyfestival.cz/
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Tradiční rozsvícení vánočního stromu 

Musica per Legni v Jaroměři 

 

Nejmladší žáci hudebního oboru naší školy se po dvouleté pauze zúčastnili slavnostních rozsvěcení vánočních 

stromů v Rožnově a Jezbinách. Srdečně děkuji dětem za vzornou reprezentaci školy a rodičům za ohromnou 

ochotu a spolupráci.                                                                                                                                 Markéta Kočí 

Představujeme… 

Dva z mnoha projektů literárně dramatického oboru 
Soubor Hejno je letošním želízkem v ohni v kampani Rosteme s knihou. Účastní se přehlídky scénického čtení 

Čtenář na jevišti. Odborná porota hodnotila zaslaná dokumentární videa z práce s knihou z celé republiky. Letos se 

přihlásilo 57 souborů. Hejno čte z knihy Magdy Gargulákové „Ruka kompletní průvodce“…a podle nejnovější 

zprávy jsme byli vybráni do finále přehlídky, které se uskuteční 19. prosince ve Švandově divadle v Praze! 

Celému souboru gratuluji a přeji krásné zážitky s knihami.                                                                  
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Soubor Možná už jo se účastní tradičního Putování na zámku v Chocni. Jde o každoroční projekt pěti divadelních 

souborů, kdy si v rámci dramaturgické dílny vyberou z navrhnutých předloh jednu, někdy se i hlasuje, a tu si 

potom rozdělí na pět částí. Do jara každý soubor zpracuje svou část po svém a přiveze ji do Chocně. Letošní 

ročník nese název Putování s Jezevcem a předlohou se stala velmi ztřeštěná pohádka „O princi Čekankovi“.  

Už nyní můžeme prozradit, že celá akce proběhne v neděli 23. dubna 2023 od 14 do 17 hodin.                              Jé 

Blýskání na časy         

Pohled do historie… 
Tak jako vždy, i tentokrát bych Vám chtěla říct něco málo o knihách. Dnes pro Vás však nemám tipy na to, co si 

přečíst, ale chtěla bych Vás vzít na malý výlet do historie a podívat se s vámi na to, kdy vznikly první knihy a jak 

vlastně vypadaly. Začněme u starověkých civilizací, jako byli Egypťané, Peršané či obyvatelé Babylonie. Ti 

informace zapisovali pomocí pisátka na hliněné destičky nebo je pomocí rozdrcené červené hlíny smíchané 

s vodou zaznamenávali na papyrus. V této době (okolo roku 350 př.n.l.) se začínají zakládat velké knihovny, které 

slouží k uschování papyrových a později i pergamenových svitků. Svitky jsou později nahrazeny kodexy v kožené 

vazbě a vypadají už jako dnešní knihy. Od čtrnáctého století pak začíná pergamenové kodexy vytlačovat papír 

z Číny, jelikož byl mnohem levnější. Přelomem v historii knih byl rok 1448, kdy německý tiskař Johan Gutenberg 

vymyslel tiskařský lis, který umožňoval vytisknout mnohem více knih, než doposud bylo možné. Po tomto objevu 

začaly být knihy cenově mnohem dostupnější, takže se k nim dostalo mnohem víc lidí. Jak šel čas dál, techniky 

výroby knih se velmi zdokonalily. Za zmínku stojí jeden zákon z roku 1959 který ustanovil, že v každém českém 

městě či obci musí být veřejná knihovna. Díky tomuto zákonu je Česká republika zemí, která má nejvíce knihoven 

z celé Evropy. Dnes si tedy můžeme přečíst kromě klasických knih také knihy elektronické nebo si audio knížku 

můžeme pustit načtenou na CD. Ale o tom vám řeknu někdy jindy. Doufám, že se Vám naše malá procházka 

knižní historií líbila a těším se, že si ji spolu někdy zopakujeme.                                                                          VeŠ 

 

Dárek pro stromeček 
Dnes bych Vám chtěla doporučit dárek pod stromeček pro kamarády, kteří mají 

rádi psi, závody psích spřežení anebo jen dobrodružné příběhy. Knížka se jmenuje 

Stela a 16 huskyů a napsala ji Tereza Pařízková a dokáže čtenáře plně vtáhnout 

do děje. Odehrává se v horách Osmihorkách, kde bydlí desetiletá Stela společně 

s tatínkem mašérem, dědou Baltazarem a s celou jejich psí smečkou. Táta všechny 

jejich psy pilně cvičí, a když už jsou dost silní, začnou jezdit na závody, kde jsou 

celkem úspěšní. Když, se ale táta se psí smečkou přihlásí na Yukon Quest, který 

vede přes Aljašku do Kanady, všechny ohromí. Jak si osmihorští nováčci 

povedou? Tuto knížku vřele doporučuji všem čtenářům. Je to knížka se skvělými 

ilustracemi a krásným příběhem.                                                                     Honza 

 

Zelené okénko 
Šetrné Vánoce 

Opakování je matka moudrosti, a tak tu po roce mám opět rady 

a tipy na šetrné Vánoce. Možná už jste začali s vánoční úklidem, 

pečením cukroví a perníčků nebo s nakupováním a balením dárků. 

Právě při nakupování vánočních dárků jste si možná všimli jedné 

malinké změny, a to že dárky jsou dražší, než byste chtěli, a to 

někdy až tak moc, že i zvažujete že letos dárky nebudou. Právě 

kvůli důsledkům pandemie koronaviru anebo válce, kvůli které 

slábne mezinárodní obchod a zvyšují se nejen ceny energií.  

Začněme s energií, snad jednou z nejzákladnější potřeby moderního 

světa. Sviťte LED žárovkami, průměrná LED žárovka je 6krát 

účinnější než klasická, protože 90% energie té klasické se 

přeměňuje na teplo a jen 10% na světlo. Zkuste obnovitelné zdroje 

energie.  Solární panely jsou čím dál běžnější. Důvodem je 

samozřejmě možnost neomezeného čerpání a naskladnění energie. A co chytrá domácnost? Dnes už existují chytré 

ledničky, trouby, pračky, klimatizace, topení i světla, která umožní maximalizovat efektivitu používání zařízení. 

Berou dokonce v potaz vaše zdraví, pohodlnost i šetření. A jak tedy letos s dárky? Tvořte si dárky doma nebo 

kupujte osobně u malopodnikatelů ve vašem městě. Na balení využívejte staré obaly, noviny, látkové sáčky nebo 

dárky vůbec nebalte. Máte už stromeček v květináči? Zkuste to, co s ním po Vánocích poradím příště. 

Letošní Vánoce budou jiné, musíme víc šetřit a přemýšlet. To nás, ale neodradí od krásného prožití vánočních 

svátků, v pohodě a klidu.                                                                                                                                           Fir 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hliněná_tabulka
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Přišla jsem… 

…Jana Stránská 

Pamatujete si, kdy jste poprvé přišla do ZUŠ? 

Pocházím z hudební rodiny a úplně nejdřív jsem 

začala chodit na housle soukromě v pěti letech, 

tenkrát k paní učitelce Stránské. Měla jsem vlastně 

hrát na klavír, doma čekal připravený naladěný a já 

byla přihlášena, ale… Na nějaké besídce jsem 

viděla hrát děti na housle, a tak mě to zaujalo, že 

jsem pak chtěla už jen housle. Tak jsem si to takhle 

vydupala. A hrála jste tedy radostně a vesele… 

No cvičit se mi moc nechtělo, ale musela jsem 

každý den, nechtěla jsem housle vracet. Doma říkali, že je jinak vrátíme. A potom jste už docházela do ZUŠ? 

Ano, pokračovala jsem v ZUŠ u stejné paní učitelky, bylo to v Hradci Králové na Střezině. Tam jsem začala hrát 

v orchestru, když jsem byla starší, a tam mě to opravdu chytlo. Absolvovala jsem tam oba stupně studia, a přitom 

studovala na gymnáziu. A po maturitě jsem se rozhodla pro konzervatoř, tedy druhou střední školu, a tu jsem 

v Pardubicích dokončila. A potom? Potom jsem hru na housle vystudovala na JAMU (Janáčkova akademie 

múzických umění: Janáčkova akademie múzických umění - (jamu.cz)) v Brně. Při studiu jsem začala hrát 

v pardubické filharmonii (Komorní filharmonie Pardubice (kfpar.cz)), kde mě to moc bavilo a baví. A nyní? Právě 

jsem na rodičovské dovolené.  

Tedy se hudební talent předává další generaci…Mám hudební děti. Syn Petr hraje na trubku u pana učitele 

Pavla Herzoga na zdejší zušce a dcera Alžběta hraje na housle, i když začínala nejdříve s klavírem. Na vlastní 

přání přešla v osmi letech na housle…chtěla je mít, jako maminka. 

Jak se stalo, že u nás na ZUŠ učíte hru na housle? Dcera chodí k panu učiteli, který tady vloni učil 

za mateřskou dovolenou a už nestíhal. Známe se léta, tak mi svou výuku předal. Jaké to je být paní učitelkou? 

Beru to jako příležitost předávat dál to, co jsem za ta léta načerpala. Baví mě to. Mám šest žáků, dva jsou úplně 

na začátku a čtyři ve hře pokračují. Všichni jsou moc šikovní. Vás tedy nepotkala žádná taková krize, kdy se 

chce s hraním skončit? Vlastně ne. Cvičit se mi ale také nechtělo… 

Jak by se mělo na nástroj cvičit? 

Záleží, kam se hraní směřuje. Na začátku, u těch nejmenších, stačí čtvrt hodiny denně, později půl ale jestli někdo 

plánuje se tomu věnovat třeba i profesionálně, tak čím víc tím líp. Velkou chuť k hraní u mě probudil právě 

orchestr, doporučuji všem hrát s vrstevníky, od 4. ročníku děti mají komorní hru v rozvrhu. Zmínila jste svou 

hudební rodinu, přiblížíte nám ji? Mí rodiče jsou profesionální muzikanti a oba učili na ZUŠ, mamka 

violoncello a taťka klavír a nauky, byl v ZUŠ ve Dvoře Králové N/L, kde žijeme, ředitelem. V předchozích 

generacích se muzicírovalo na dechové nástroje. Děkuji za rozhovor, přeji vám hodně dalších úspěchů nejen 

s houslemi a nám všem, aby se vrátilo rčení: Co Čech, to muzikant!                                                                  Jé 

 

viděli jsme… 

…PHV C na Podzimním koncertu (nejmladší hudební přípravka)…  

https://www.jamu.cz/
https://www.kfpar.cz/
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 … Podzimní koncert… 

               …soubor Naplno na Naší úrodě…                           …Dušičky a kostičky ve VO… 

…a žáky VO v Galerii v Náchodě. 

…zvítězili jsme! 

Po přečtení této rubriky, by ve vás měla úplně zvítězit 

předvánoční atmosféra, chuť zdobit a péct 

a připravovat ty nejkrásnější svátky v roce. Požádala 

jsem totiž členy redakční rady o zaručené recepty 

a ověřené návody. Zde je máme!                                Jé 

                  

Vánoční ozdoby ze skořápek 
Skořápky z vlašských ořechů rozhodně nevyhazujte 

a vyrobte si z nich 

originální vánoční 

dekorace, vypadají krásně a jejich výroba je velmi jednoduchá. Z látky vystřihněte 

kolečka dvakrát větší, než je skořápka. Okraje látky obšijte nití, jemně za nit 

zatáhněte, aby se k sobě kraje látky trochu přiblížily. Vnitřek vyplňte vatou, nebo 

látkou a nit pořádně utáhněte a zauzlujte. Na polštářek přišijte poutko na zavěšení 

a tavnou pistolí nebo lepidlem ho přilepte ke skořápce.             Viki (zdroj: deliving) 

 

Vaječný koňak pro děti 
Na Vánocích mám ráda vůni cukroví, světýlka za okny a vánoční pohádky. U nás doma k tomu všemu patří 

i každoroční výroba domácí vaječného koňaku. S mamkou vyrábíme část pro dospělé a část pro děti bez alkoholu. 

Zkuste si ho vyrobit také. Připravte si jednu plechovku slazeného a jednu neslazeného kondenzovaného mléka, 

vanilinový cukr, 125 ml 33% smetany, špetku muškátového ořechu a 8 vaječných žloutků. Do hrnce nalejte obě 

kondenzovaná mléka, smetanu, cukr a muškátový oříšek, hrnec vložte do vodní lázně, během vaření občas vše 

prošlehejte. Když se směs začne vařit, přidejte vaječné žloutky, předem ještě prošlehané a vše opět šlehejte 

do zhoustnutí a do pěny. Potom nechte vychladnout, přelejte do lahví a uložte do chladna. A snažte se nevypít vše 

už do Vánoc. Vaječný koňak může být i vhodným dárkem pro vaše kamarády a přátele. Určitě potěší!          -ALV- 

 

K vánočním svátkům neodmyslitelně patří cukroví. Každý už má ty svoje osvědčené recepty. Ráda se podělím 

o recepty na moje oblíbené kokosové kuličky. Pokud máte málo času nebo se vám nechce do složitého pečení, 

vyzkoušejte je! Kokosové kuličky s rumem: 100 g moučkového cukru, 150 g mletých piškotů, 150 g mletých 
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vlašských ořechů, 2 lžíce kakaa, 70 g změklého másla, 5 lžíce rumu, kokos 

na obalení. Smíchejte všechny sypké suroviny, přidejte máslo a začněte 

zpracovávat těsto. Postupně přidávejte rum. Hladké těsto, které dobře drží 

pohromadě a nelepí se a nedrolí, zabalte do fólie a uložte přes noc 

do ledničky. Z těsta tvarujte kuličky a hned je obalujte v kokosu.   

Raffaelo kuličky: 250 g ztuženého tuku, 1 ks Salka, 80 g moučkového 

cukru, 120 g sušeného mléka, 2 lžíce rumu, 150 g mandlí, kokos 

na obalení. Tuk rozpusťte a nechte vychladnout, přilijte Salko a míchejte, 

dokud nevznikne hustá hmota. Do ní nasypte cukr, přidejte mléko a rum, 

promíchejte a dejte ztuhnout do chladničky. Z hmoty tvarujte kuličky, do kterých zabalte oloupanou mandli 

a obalujte v kokosu. Skladujte v chladu a dobrou chuť!                                                                                           Mš 

Do šatny 

Dárek, který pomáhá – kupte si Ponožky od babičky 
Značku Ponožky od babičky založila nezisková organizace Elpida v roce 2014. 

Už řadu let přináší radost a možnost seberealizace více než 200 pletařkám 

z celého Česka. Každá má svůj styl, každý pár je tedy originál. Zakoupením 

ponožek podpoříte nejen pletařky, ale také další aktivity pro seniory v Elpidě. 

Ať vás ponožky hřejí na nohou i na srdci!            Ponožky od babičky (elpida.cz) 
 

Vánoční příběh 
V jedné vesnici jménem Dolní Lhota bydlela holčička Adélka. Adélka byla 

takový čertík. Lhala, pošklebovala se a byla drzá. Třeba dnes nasypala do cukřenky místo cukru sůl. Právě u nich 

byla babička a ta si díky ní osolila kafíčko. Uplynula nějaká doba, za oknem poletovaly vločky a byl Štědrý den. 

Na věnci hořely čtyři svíčky a bytem se linula přenádherná vůně perníčků, lineckého cukroví a vanilkových 

rohlíčků. Zkrátka ten nejkrásnější den v roce. Adélka už se těšila až nastane večer a rozbalí si své dárky. A už 

nastal ten okamžik, kdy běžela ke stromečku. Pod stromečkem byly dárky pro maminku, tatínka, babičku, 

dědečka, ale ouha, pro Adélku nic. 

„Mně to nevadí!“ řekla, ale stejně se jí leskly oči. Potom utekla do pokojíčku a dala se do pláče. Sedla si 

k otevřenému oknu a řekla: „Ježíšku, prosím, alespoň jeden dáreček, já už budu hodná, slibuju!“ V tu ránu se 

zajiskřilo a někdo se objevil u okna. „Anděl!“ řekla Adélka a vydechla. „Ano, jsem anděl a nesu ti vzkaz 

od Ježíška. Vzkazuje ti, ať nejsi smutná. Pokud se polepšíš, tak ti příští rok možná něco nadělí.“ Jakmile to anděl 

dořekl, zmizel. „Cože? Až příští rok?“ řekla Adélka a znovu se rozplakala. Nakonec samým vyčerpáním usnula. 

Když se ráno probudí, tak se jako každý den podívá do kalendáře a tam vidí datum 12. listopadu. Adélka si 

uvědomí, že má ještě trošku času se napravit. Nikdo neví, jestli na Vánoce něco dostane. Jeden dárek dostala už 

teď. Je to ponaučení, že se má od teď chovat lépe.                                                                                            Anička 

(Vánoční příběh pro vás napsala nová členka redakční rady Anna Brejlová. A v psaní bude pokračovat, těšte se.) 

 

Letos jsem celé Vánoce prožil v bílém.  Už druhé Vánoce se mi podařilo udělat dcerce ohromnou 

To jsi byl na horách?    radost. A čím? Vloni jsem jí koupil klavír a letos ho prodal. 

Ne, v sádře!       

       Pepíček přiběhne do kuchyně a křičí: Maminko, hoří 

Německý ovčák se dívá na ozdobenou jedličku  stromeček!             

v obýváku a zasněně povzdechne:     Neříká se hoří, ale svítí. 

Můj pán je stejně nejlepší. Který pes se může chlubit,  Pepíček za chvíli znovu křičí: 

že má doma záchod a s elektrickým osvětlením?  Maminko, už svítí i záclony! 

 

Překrásně Vánoce naplněné klidem a mírem bez každodenního shonu  

a těžkých chvil vám, našim čtenářům, přeje redakce měsíčníku ZUŠkoviny!   

      
Vojtech Dyk - Šumavský otčenáš - YouTube 

 

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 

4. číslo vychází 1. prosince 2022 s posledním veršem ze Šumavského otčenáše Vojtěcha Dyka:  

…že všichni lidé na světě mohou žít v míru. 

redakční rada: Pá (Pavlína Tichá), Mš (Michaela Zelená), RU (Radka Ulichová), Viki (Viktorie Ulrychová), 

VeŠ (Veronika Štursová), Fir (Filip Rezek), -ALV- (Anna Leopolda Vejvodová), Honza (Barbora Honzíková), 

Anna Brejlová (Anička), VK (Vlastimil Kovář), foto: archiv ZUŠ, šéfredaktor: Jé (Jarka Holasová)  

https://shop.elpida.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=c4-IBPGsWyU
mailto:info@zus-jaromer.cz
http://www.zus-jaromer.cz/

