
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Úvodník 

Rok 2022 jsme uzavřeli, přečkali, prožili, snad si i užili a teď před námi leží nových 365 nepopsaných stran. 

Tyto stránky by asi většina z nás chtěla popsat o něco lépe než loni. K tomu nám mají pomoct novoroční 

předsevzetí. Mezi ty nejčastější patří například zhubnout, začít jíst zdravě, víc číst, sportovat, přestat kouřit, 

méně se stresovat, nebo trávit více času s rodinou. Překvapily mě různé internetové ankety, podle kterých patří 

mezi nejčastější předsevzetí také nedávat si už žádná další předsevzetí. Smysl mi poněkud uniká, ale to asi 

nevadí. Stejně většinou naše odhodlání tyto plány splnit odejde spolu se Třemi králi. Ať už jste na tom 

s předsevzetími jakkoli, přeju vám, ať tenhle rok prožijete šťastně a spokojeně a ať zvládnete čelit všem výzvám, 

které přinese. A kdyby toho na vás snad někdy bylo moc a potřebovali jste načerpat novou energii, dveře ZUŠky 

jsou pro vás otevřené.                                                                                                                                              Pá 

 

Veselme se všickni nyní (standing ovation-diváci tleskají ve stoje-v Městském divadle v Jaroměři)  
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Z notesu pana ředitele 

Několik koncertů před Vánocemi s nazdobenou školou naplnilo sál jedinečnou atmosférou z očekávání té 

nejradostnější události, kterou lidé slaví více než dva tisíce let. Každý z oborů zušky přispěl svým darem jako 

pastýři putující k Betlému a zuška byla těch několik večerů před Štědrým dnem místem, které s sebou přinášelo 

radost, veselost a přání zdraví, štěstí a božího požehnání všem lidem dobré vůle. Na fotky z těchto akcí se můžete 

podívat na stránkách školy a o některých akcích si na stránkách zuškovin počtete podrobněji. A s lednem čas 

radosti nekončí. Ještě do 8. ledna trvá vánoční čas, a pak ještě dlouhou dobu doznívají dělbuchy veselí z příchodu 

nového roku. Pro přání všeho dobrého si neváhejte přijít na některý z koncertů, které v lednu naše zuška pořádá. 

Za všechny Vás zvu do jaroměřského divadla na tradiční Novoroční koncert Brass Orchestra. A kdybychom se 

nestihli potkat osobně, tak Vám přeji pevné zdraví těla i duše, nevyčerpatelnou studnici nápadů a vždy chuť 

do práce a nekončící radost z jejich plodů.                                                                                   Váš Vlastimil Kovář 
 

 

z Vánočního koncertu (12. 12.) 

Bylo-nebylo  

Ve výtvarce: Výtvarné dílny a návštěva kostela sv. Mikuláše 
V prosinci jsme vyrazili do terénu, navštívili známá i méně známá 

místa v Jaroměři a Josefově a užili si výtvarných dílen. 

Předvánoční čas čekání nám přiblížila návštěva jaroměřského 

kostela, kde jsme měli hned se dvěma skupinami domluvenou 

prohlídku s paní Ing. Pavlou Karáskovou. Ta nám velice pěkně 

povyprávěla o hlavním oltáři s postavami svatých a oltářním obrazu 

se svatým Mikulášem. Upozornila nás na gotickou klenbu 

s opěrným systémem a lomeným obloukem, prohlédli jsme si 

barokní kazatelnu i zpovědnici. Dostali jsme se tam, kam se 

pravidelný návštěvník málokdy podívá (sakristie, kruchta - ochoz 

s varhany), zahlédli jsme kněžská roucha, zvon 

z kostela sv. Jakuba, betlém, obě křtitelnice - starší 

jaroměřskou gotickou i mladší barokní heřmanickou. Poznali jsme 

také jaroměřského/josefovského pana faráře. Na zpáteční cestě 

do školy jsme z chladného prostředí objektu (8 stupňů) vstoupili 

do ještě chladnějšího a mrazivějšího počasí venku (pod nulou). 

To byl přímo úprk. V josefovském uměleckém prostředí Bastionu 

IV na nás zase čekala dílna grafická. Tvorbu linorytů, které jsme 

zkoušeli také ručně vytisknout, nám zprostředkoval designér 

nábytku a odpadového materiálu pan Tomáš Mrkvica s kolegyní. Někteří (především noví žáci) kouzlo této 

grafické techniky objevili poprvé. Pro nejmladší pak byla směřovaná další z dílen - malování hlínou a modelování. 

Už na půdě školy jsme přivítali dvě keramičky z kohoutovského Keramického studia, paní Jarmilu Tyrnerovou 

a Lenku Stodůlkovou. Svou techniku malování na tmavou netkanou textilii objasnily všem výtvarníčkům. I když 

to bylo období začínajících chřipek a nachlazení a sešla se nás polovina, užili jsme si tvoření dosyta. Obrázky 

i trojrozměrné sošky oplývaly uklidňujícími zemitými barvami a v pestrobarevné a jásavé směsici výrobků 

a reklam současného světa působily blahodárně. Samozřejmě nesměly chybět ani předvánočně laděné hodiny 

výtvarky s občerstvením. Ochutnávky cukroví, které napekly maminky a babičky neměly konce, vůně čaje, 
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skořice a jehličí provoněné teplem svíček nás dokonale naladily: Pevné zdraví, štěstí a úspěchy jako „malované“ 

do roku 2023 vám všem přejí výtvarníci!!!                                                                                                              RU 

 

Perníčky 2022 
Po dvouleté nucené odmlce se opět konalo 

tradiční a oblíbené sobotní setkání velké 

většiny žáků paní učitelky Jany Kovářové. 

Po vzoru minulých let se sešla nemalá skupina 

(letos 20 dětí) přímo u Kovářů doma v sobotu 

3. prosince. Předem napečené perníčky se 

zdobily jedna radost, bylo stále o čem povídat, 

panovala příjemná nálada a radost 

ze společného tvoření. Přirozeně se vytvořilo 

několik věkově příbuzných skupinek, co si 

spolu hezky rozuměly. Každý se zapojil tak, 

jak mu je příjemné (někdo rád zdobí, druhý 

raději skládá ozdobené na plechy a odnáší 

do chladu, další pomáhá s přípravou oběda). 

Předobědová procházka se prodloužila až 

do Heřmanic, zato na hladovce již čekala první pizza a pak další a další. Na všechny se dostalo vrchovatě. 

Odpoledne těm, kteří ještě zůstali, vyplnily čas společenské hry, povídání a další pojídání pizzy. Poslední 

účastnice odjížděla po půl páté a celou dobu bylo všem fajn, užili jsme si spolu spoustu legrace. Je dobře, že se 

můžeme společně radovat nejen z hudby, ale i obyčejnějších, všedních chvil. Nazdobené perníčky tentokrát 

chutnaly nejen posluchačům Vánočního koncertu ve středu 21. 12., ale i kamarádům ze ZUŠ Dvůr Králové, kteří 

je jako pozornost od Mikuláše dostali po koncertě v pondělí 5. prosince. A udělaly všem velikou radost!  

                                                                                                                                                                Jana Kovářová 

Adventní jarmark v Bastionu IV 

Čerti s hříšníkem v pytli a Anděl zachránce, Ambrož lákal děti na sladkosti a pak je vyplácel metlou a Lucie, které 

k všeobecné radosti během úklidu oholily hospodáře. Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží…        

 V sobotu 10. prosince se konal v Josefově - v Bastionu IV tradiční Adventní jarmark. Mohli jste si zde zakoupit 
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občerstvení a dárky ve stáncích či si poslechnout vánoční koledy a zhlédnout další program a navštívit i vnitřní 

prostory Umělecké kolonie se stálými výstavami. Zkráceně řečeno: naladit se do období Vánoc. Do doprovodného 

programu přispěly tři zuškové soubory. Mladší Naplno a starší Popcorn, společně vystoupily v pořadu „Když 

v prosinci mrze a sněží…“, který se začal chystat už v loni ale k jarmarku díky zrušení všech předvánočních trhů 

už nedošlo. Letos jsme si naše pásmo nenechali ujít. Mohli jste vidět čerty, anděla nebo třeba svaté Barbory či 

Lucie a Ambrože. V kostýmech adventních postav se skrýval soubor Popcorn a děti z mladšího souboru přiblížily, 

jak to asi vypadalo ve světnici v období adventu dříve. Soubory se spojily a vzniklo představení, které diváky 

v prachárně naladilo do předvánoční atmosféry. Se sladkou odměnou a pěkným pocitem jsme se šli porozhlédnout 

po jarmarku. Odpoledne potom návštěvníkům zahrál flétnový soubor Musica per Legni. Domů pak všichni 

odcházeli s pocitem, že už se těší na Vánoce. Moc jsme si to užili a doufám, že i vy.  

Přeji vše nejlepší do nového roku, hlavně zdraví i za celý Dramaťák.                                                                 Viki   

  

Štěstí, zdraví, pokoj svatý 
Snad v každé české koledě najdeme kromě popisu betlémského zázraku vinšování zdraví, štěstí a božího 

požehnání. Více ke svému životu naši předci nepotřebovali, a byli si vědomi, jak pomíjivé jsou hmotné statky 

a jaké bohatství přináší do života štěstí, zdraví a boží požehnání. Vánoční doba trvá vždy do první neděle 

po 6. lednu - letos tedy do 8. ledna. A tak se v ní spojí všechna novoroční přání ještě s radostí z vánočního 

zázraku. Ještě před Štědrým dnem jsme stihli takto popřát dvakrát zaplněnému divadlu. Dopoledne pro žáky 

jaroměřských ZŠ, večer pak pro veřejnost. Názvem programu se stalo pojmenování barokní vánoční písně Václava 

Karla Holana Rovenského „Veselme se všickni nyní“ s jasným odkazem na nejradostnější čas v roce. Do přípravy 

se zapojil komorní sbor Slavíci hraběte Šporka vedený paní učitelkou Kristýnou Brzkovou, smyčcový orchestr 

Musica Sporcka pod vedením Jany Kovářové, houslové trio MaTeRo a žáci předmětů hudební nauka 

a muzicírování, které připravila Markéta Kočí, k tomu několik sólistů a vznikl tak jedinečný zážitek pro všechny 

zúčastněné a diváky. Moudrost a vtip starých koled spolu s brilantními texty barokních autorů a jejich jedinečným 

hudebním tvarem otevřely truhlu našeho bohatství dokořán a těšit se tak mohli všichni z klenotů, nad nimiž 

nepřestane srdce, ucho a duše plesat. S výběrem několika písní a koled jsme ještě stihli přijít do jaroměřského 

domu s pečovatelskou službou, do domova důchodců v Černožicích a také do tří oddělení léčebny dlouhodobě 

nemocných. Na místa, kde nad jiné dary všichni potřebují štěstí, zdraví a pokoj svatý.                                         VK 

„Veselme se všickni nyní našeho spasení…“ (Městské divadlo v Jaroměři) 

Vánoční koncert 
Ve středu 21. prosince se v naší ZUŠce pořádal další Vánoční koncert. Zahájilo ho pozounové trio, které hrálo 

z oken hudební nauky fanfáry a koledy.  A potom už dvě zbylé členky souboru Možná už jo (další dvě byly 

nemocné a jedna na cestě z Rakouska), přivítaly diváky 

v koncertním sále úvodem z balady K. J. Erbena 

„Štědrý den“ a ohlásily další vystoupení. Děti z hudební 

přípravky a později z hudební nauky zazpívaly směs 

lidových koled. Zazněla skladba Zimní král, koleda 

Rychle bratři i Vivaldiho Zima. Podkrkonošskou koledu 

moc krásně zahrál a zazpíval rodinný soubor 

Mádlových a Stránských. Z dramaťáku byla k vidění 

ještě Pastýřská hra jako stínohra a novoroční 

koledování se závěrečným vinšováním s fanfrnochy. 

Po skončení koncertu na účinkující i návštěvníky čekaly 

výborné perníčky, které peklo smyčcové oddělení. 

Koncert se nám pěkně vydařil a věřím, že všichni 

strávili příjemný večer plný vánoční hudby.             VeŠ 
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Přišli jsme…na finále přehlídky ve Švandově divadle v Praze 

 

Když nám na konci listopadu přišla zpráva o tom, že jsme se dostali do finále projektu Čtenář na jevišti, měli jsme 

obrovskou radost. O tomto projektu jste jistě slyšeli, nese název „Rosteme s knihou“ a je zaměřen na podporu 

četby knih. Náš soubor Hejno se do soutěže přihlásil se scénickým čtením knihy „Ruka - Kompletní průvodce“. 

Očekávaný den D nastal v pondělí 19. prosince, kdy jsme brzy ráno vyrazili vstříc Praze, do Švandova divadla, 

kde se uskutečnilo nesoutěžní setkání pěti nejinspirativnějších souborů. Na jevišti jsme vystoupili jako první. Poté 

nás vystřídal literárně-dramatický seminář Gymnázia Lovosice s inscenací Vrány. Následoval Moutěnický soubor 

Kamarádi se svou inscenací Z deníku kocoura Modroočka, čtenářský klub ze Zábřehu s inscenací Babička 

drsňačka a vše uzavřela inscenace Černobylské dívky předvedená LDO 3 ze ZUŠ Zábřeh. Na úplný závěr jsme 

všichni zhlédli představení Nožička a Wohryzek, které odehráli profesionální herci a domů jsme se rozjížděli 

s krásnými odměnami v podobě knih a her a mnoha vzpomínkami a zároveň novými hereckými zkušenostmi.  

   -ALV- 

Jak jsme jeli do Prahy aneb jak to bylo s Rukou 
Je 10. listopadu, krátce po šesté večerní a nám, souboru Hejno, právě končí netradiční hodiny v jaroměřském 

divadle NaČerno. Čas výuky jsme využili, abychom zdokumentovali naši tvorbu na projektu scénického čtení 

„Ruka – kompletní průvodce“, se kterým jsme přihlášeni do projektu Čtenář na jevišti kampaně Rosteme s knihou, 

kterou každoročně organizuje Svět knihy. Natočit výsledek dvouměsíční práce, pravda nebylo tak jednoduché, jak 

se na první pohled zdálo, v závěru mnozí až sténali vyčerpáním. Hodina začala jako obvykle v 15:45, avšak sejít 

jsme se měli u bočního vchodu jaroměřského divadla, zadního vchodu do NaČerna. Mě, jelikož jsem nestíhal, 

musela odvézt babička. Přijel jsem o minutu později ale nebyl jsem poslední. Po asi čtvrthodině příprav a čekání 

na posledního, jsme konečně začali. A úkol byl jasný. Nejdříve zopakovat a dopilovat pasáž a poté ji natočit, a pak 

prostě pokračovat až budeme mít v kameře všech šest. Času bylo, ač se to nezdálo, málo. Dvě hodiny na natočení 

patnáctiminutového záznamu opravdu nestačí! Po natáčení měla úkol už jenom Jarka, sestříhat to všechno 

do kvalitního patnáctiminutového celku, opatřit v podkresu jakousi hudbou, titulky a poslat do Prahy. A pak jsme 

si všichni drželi palce, z 60-ti přihlášených souborů porota pro pražské finále vybírala jen pět! 

A jak jsme se k tomuto neobvyklému tématu pro Čtenáře na jevišti dostali? Obrázková encyklopedie pro scénické 

čtení je přece jen trochu netradiční. Bylo 1. září, začínala škola a nám i první hodina dramaťáku, na kterou jsme 

od Jarky dostali úkol: přinést knihu, o které si myslíme že by byla vhodná ke scénickému čtení. Od začátku bylo 

jasné, že Jarka prostě chce číst knihu Magdy Gargulákové „Ruka-kompletní průvodce“, jež získala cenu Magnesia 

Litera 2022 pro děti a mládež. Nedalo se jí odporovat, nakonec jsme všichni souhlasili, a tak jsme 15. září začali 

pracovat na našem projektu. (Knihu jsem přinesla na dramaturgickou burzu a v konkurenci dalších čtyř jsem 

obhájila režijní záměr. Šlo o poctivou soutěž argumentů…pozn. Jé) 

Týden před konáním přehlídky celý soubor padl, prostě všichni byli nemocní! Někdo měl čtyřicítky, jiný bolesti 

hlavy nebo nezastavitelnou rýmu. Celý soubor ležel doma a všichni se báli že se nikam nepojede! Generální 

zkouška musela být zrušena. Jarka, která si naší tvrdé práce vážila, si ale nechtěla hned připustit, že se 

nezúčastníme. Navrhla tedy nedělní odpoledne, jeden den před akcí, kdo bude moct, ať přijde! Dorazili jsme 

v plném počtu s doznívajícím kašlem a rýmou. Ukázalo se, že inscenace je v dobré kondici a v pondělí ráno jsme 

odjeli mikrobusem do Prahy do Švandova divadla. Přes pražskou zácpu jsme na Smíchově byli včas a v 9:30 

zahajovali finále přehlídky. Před tím jsme 

si stihli vyzkoušet prostor a podle 

možností se rozhýbat a rozmluvit, kašel 

stále u někoho vítězil. Ostatní soubory 

na tom byly daleko hůř než my, 

zaskakovaly narychlo nemocné členy 

a vše se učily cestou ve vlaku. Na závěr 

jsme za odměnu viděli interaktivní 

představení profesionálního souboru, 

dostali diplomy a věcné dárky. Vánoční 

trhy jsme vzdali a zvolili rychlou cestu 

domů. Nutno dodat, že jsme byli strašně 

unavení a na našem stavu se podepisovali 

i naše ne úplně doléčené nemoci, asi 

nejunavenější možná byla Jarka. Cestou 

domů spali skoro všichni. Z tohoto 

kulturního čtenářského výletu jsme si 

odvezli kromě her a knih, zkušenosti 

a zážitky, o které jsem se vámi podělil. 

      Fir 



 

6 

 

viděli jsme… 

…Třídní koncert žáků Ivety Krejslerové a Kateřiny Jirkové… 
 

 

…nejmenší výtvarníky při malbě hlínou…a ozdobené perníčky v kuchyni Jany Kovářové. 

 

…zvítězíme? 

Velká předpověď pro rok 2023: rok obnovy, prosperity, péče a rok matek 
 

Už od druhé poloviny února bychom měli začít změny vnímat a kdybych byla odvážná, načasovala bych na tuto 

dobu i konec války. Ale nejsem, a myslím si, že nastane s přechodem Saturna do Ryb 7. března 2023. Pak už totiž 

není astrologicky pro války prostor vůbec. Přechod Marsu do citlivého a na lásku zaměřeného Raka (25. 3.) 

nedává prostor pro umírání. Jupiter, který se 14. května přesune do Býka, je v tomto postavení o obnově, 

budování, ekonomickém růstu a vzestupu. Tohle jsou velice zásadní planety a jejich pohyb a nová umístění 

nepůjde přehlédnout. V horoskopu vládců je pak zajímavý aspekt mezi začátkem března a 20. květnem, doslova 

bych ho nazvala jako „odchod diktátora“. V české kotlině nám pro lednové volby planety přichystaly vcelku 

přívětivé aspekty. Léto by mělo být teplé, ale větrné a vodní. Covid nám nezmizí, ten nám tu drží a držet ještě 

bude Neptun v Rybách. Rok 2023 je rokem Císařovny (Hathor) a to je v prvním případě matka. Tedy obnova, 

péče, starostlivost, pomocná ruka, ochrana. Je to rok matek a mateřství, plodnosti a porodnosti, nového 

života…všeho, co si dokážete analogicky dosadit.                                                                         

                                                                                                                               podle Michaely Kudláčkové (Yámy) 
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Blýskání na časy         

Oprava: v minulém článku jsem napsala, že zákon o veřejných knihovnách je z roku 1959, ale to je chybná 

informace. Tento zákon byl vydán vládou prezidenta Masaryka 22.7. 1919. Z roku 1959 pochází pouze novela 

tohoto zákona. Všem čtenářům se omlouvám za nepřesnost.                                                                                  VeŠ 

 

Marek Toman: „Nožička a Wohryzek“ 

Jsou 20. léta 20. století a mladý Čechoameričan Benjamin Wohryzek začíná spolu se 

svou novou přítelkyní, nadanou a nadto krásnou novinářkou Laurou Nožičkovou, 

pátrat po svém otci, americkém podnikateli „v bílém porcelánu“. Přidají se i tři čeští 

spisovatelé, tři zásadní jména literárního kánonu Karel Čapek, Jaroslav Hašek a Franz 

Kafka, které, jak je dobře známo, spojuje kromě jiného i vášeň pro pobyt v přírodě. 

Stopy vedou kamsi do lesů a zátočin nad Vltavou… 

Knihu můžu určitě doporučit! 

Stejnojmenné představení souboru Čučka v žánru interaktivní detektivky jsme viděli 

ve Švandově divadle. S nadsázkou a humorem nám ji hráli sám autor Marek Toman 

a knihovnice Edita Vaníčková Makosová.                                                                  Fir 

 

Rady z redakční rady 

Je brzo tma, venku je zima a vy se doma nudíte a nevíte do čeho byste se pustili? Řešení je jednoduché. Zahrajte si 

deskovou hru! V dnešní době už je mnoho možností a každý určitě objeví takovou hru, která ho bude bavit 

a pořádně se u ní nasměje. Hlavně strávíte čas se svými blízkými, a to je důležité. Člověče nezlob se, Monopoly 

anebo třeba Activity asi známe všichni. Ráda bych vám tedy představila tři hry, které ještě možná neznáte. Mojí 

úplně nejoblíbenější hrou jsou Krycí jména, existují dvě varianty, slova a obrázky. Doporučuji obrázkovou 

variantu. Hraje se ve dvou týmech a cílem je rychleji, než soupeř uhodnout, kteří tajní agenti patří do jejich 

skupiny. A to pomocí hlavního špiona, který zná správné řešení a snaží se pomocí jednoslovných nápověd dovést 

svůj tým k cíli. Hra je pro 2-8 hráčů, nejlépe se však hraje ve čtyřech.  

Dále vám ráda představím Dixit. Narozdíl od té předchozí nemá vůbec složitá pravidla. Je celá o fantazii a pořádně 

se u ní nasmějete. Každý hráč má v ruce krásně ilustrované karty. Jeden hráč vždy řekne slovo, větu nebo třeba 

vydá nějaký zvuk, který vystihuje jednu z jeho karet. Ostatní hráči pak ze svých karet vyberou tu, kterou to také 

nejlépe vystihuje. Karty se dají na stůl a promíchají se tak, aby nikdo nevěděl, kdo 

tam dal kterou. Hráči pak musí zkusit uhodnout, kterou kartu hráč původně popsal. 

Pokud už budete mít okoukané obrázky ze základní sady karet, můžete si dokoupit 

různá rozšíření. 

Třetí hra, na kterou nedám dopustit je Umí prase létat. Hrát mohou maximálně 

čtyři hráči a je hlavně o postřehu. Na stole jsou rozmístěny kartičky s obrázkovými 

vlastnostmi zvířat. Třeba obrázek křídel znamená, že zvíře umí létat, obrázek listů, 

že je býložravec a obrázek měsíce, že je aktivní převážně v noci. Z krabice se 

potom vytáhne obrázek zvířete a hráči musí umístit žetony své barvy na kartičky se 

správnými vlastnostmi. Na jedné kartičce však může být jen jeden žeton, takže 

hráči musí rychle reagovat. Díky této hře se dozvíte různé zvířecí zajímavosti. 

Věděli jste, že má chobotnice zobák?                                                                    Mš 

 

Výlet na rozhlednu Čáp 
Rozhledna na vrcholu Čáp, nejvyšší hoře Adršpašsko-teplických 

skal s nadmořskou výškou 786 m, je tvořena středovým ocelovým sloupem 

s točitým ocelovým schodištěm, stojí na skalním bloku v lesích v katastrálním 

území Skály u Teplic nad Metují zhruba 4 km na jihozápad od obce Teplice 

nad Metují a je vysoká přes 11 metrů. Z plošiny je panoramatický výhled nejen 

na Krkonoše.                                                                                            Wikipedie 

 

Tentokrát se s vámi chci podělit o svůj zážitek z výletu do Teplických skal. 

Na výlet jsme se vydali autem s rodinou a naším psem. Trasa byla jednoduchá. 

Na rozhlednu Čáp, která měla dvě patra a pak do skalního města. Cesta 

k rozhledně byla snadná a když jsme došli pod ní, mamka předvídavě říkala, aby 

psa taťka přicvaknul tady, dole, že na nás počká. Ale táta tvrdil, že to Britýsek 

zvládne. Opravdu to zvládl nahoru, ale dolů už ne. S mamkou jsme sešly dolů 

a táta musel Brita nést. Nejdřív jedno patro, tam ho položil, aby si dal pauzu. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1p_(Adr%C5%A1pa%C5%A1sko-teplick%C3%A9_sk%C3%A1ly)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adr%C5%A1pa%C5%A1sko-teplick%C3%A9_sk%C3%A1ly
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adr%C5%A1pa%C5%A1sko-teplick%C3%A9_sk%C3%A1ly
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A1ly_(Teplice_nad_Metuj%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplice_nad_Metuj%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplice_nad_Metuj%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krkono%C5%A1e
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Opět s ním zkusil kousek dolů sejít, jenomže Britýsek se pořád bál a utekl opět o jedno patro výš. Takže táta šel 

znovu nahoru a snesl ho až dolů…Výlet na rozhlednu Čáp vám vřele doporučuji s pejskem nebo bez něj, rozhled 

je opravdu krásný.                                                                                                                                                Honza 

Do šatny 

Ve škole měli žáci napsat slohovou práci na téma:    Letos jsem celé Vánoce prožil v bílém! 

Jak jsem strávil vánoční prázdniny.     To jsi byl na horách? 

Honzík napsal: Děkuji, výborně!     Ne, v sádře! 

 

Koukej, jakou jsem upekla vánočku!       Na pustém ostrově Robinson s Pátkem hází lahve s dopisy 

Moc krásná! To je tvoje první, že?        do moře. Po hodině se Robinson zeptá: Nevzpomínáš si,  

Co kdybychom si ji nechali na památku?       komu ještě poslat novoroční přání? 

 

K Vánocům jsem dostal matraci z paměťové pěny! Budu si ji brát do školy, aby si všechno pamatovala za mě! 

 

Dva sněhuláci: Podívej, chumelí!   A jaký sport pěstujete v zimě? 

            Padají nám náhradní díly!  V zimě? To kašlu. 

 
Ve zprávách říkali, že každý, kdo v tomhle počasí vyrazí do hor, měl by 

mít s sebou řetězy, lopatu, deku, rozmrazovač, tažné lano, hever, baterku a náhradní kolo.  

Ráno jsem v autobuse vypadal jako pitomec… 

 

Lékař mi tvrdil, že mám vlohy pro lyžování!    Jedete lyžovat? A kde máte lyže? 

Jak to poznal?                        Vloni jsme si je nechali v támhle té závěji. 

Prý mi rychle srůstají kosti! 

 

Přijde v zimě pán zvenku domů a ptá se sám sebe. Co jsem to chtěl? Aha, najíst se. Nají se a říká: Ne, to není ono. 

Napít se. Napije se a: Ne, to také není ono. Už to mám, chtěl jsem se vykoupat. Vykoupe se a říká: Ne! Už vím, 

chci si sundat lyže! 

 
Je-li leden chladný a jasný, bude rok úrodný a krásný.  Když déšť leden smáčí, neduhy s ním kráčí. 

Je-li leden mírný a deštivý, pak únor nás jistě zimou navštíví.  Když je leden bílý, je sedlákovi milý. 

Je-li leden nejostřejší, bude rok nejplodnější.             Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu. 

Připadne-li Nový rok na neděli, lze očekávat mírnou zimu, úrodné jaro a větrné léto. 

Na Tři krále o krok dále a zima stále. 

Tříkrálová noc hvězdnatá, budou se rodit beránci, býčci, kozlíci a kluci. 

 

Přejme si, aby nový rok 2023 byl lepší než ten starý, abychom zdrávi byli a moc se navzájem nezlobili, aby se svět 

dočkal klidu, pokoje a míru. Abychom včas poznali podvod a lež a žili v pravdě a lásce a nenaletěli na prázdné 

sliby a pomluvy. A hlavně, abychom pro to všechno také něco udělali! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vkročte do nového roku s Tříkrálovou sbírkou! 

Po třiadvacáté vyrazí na začátku ledna do ulic tři králové, aby s přáním všeho dobrého do nového roku, 

zpíváním a žehnáním domácnostem požádali o pomoc pro lidi v nouzi. Začněte nový rok dobrým skutkem! 

 

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 

5. číslo vychází 3. ledna 2023 s novoroční předpovědí a hlavně s vírou, nadějí a láskou 

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)  

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

