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Milí přátelé, 
máte před sebou 0. číslo časopisu naší 
ZUŠky a DDM – HOSTÍKŮV ZUP aneb Hostíkův zábavně
umělecký průvodce. Myšlenka vydávání školního časopisu
mě provází už 2 roky, ale stále jsem se k její realizaci přes
hromadu papírů v ředitelně nedostala. Při červnové
závěrečné večeři s učiteli jsem se odvážila s tímto návrhem
vyjít ven. K mému velkému překvapení byli všichni nadšení.
Domluvili jsme se, že časopis bude vycházet každý měsíc,
a to především v elektronické podobě (chceme být
ekologičtí a moderní😊).
Tak ať se Vám hezky čte!                                     

Martina Zemková

Časopisem Vás bude provázet náš maskot „HOSTÍK“.
Prosím, seznamte se!

Já jse
m Hostík

!

Těší m
ě.



VÝSLEDKY DOTAZNÍKU K DISTANČNÍ VÝUCE PRO RODIČE
HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ HOSTINNÉ –
zpracovala Ludmila Kroupová z Univerzity Hradec Králové

 
Přivítali byste celoškolní komunikační platformu?
(například Microsoft Teams, Google Classroom), která by byla
jednotná napříč předměty i obory?

 

Byl/a jste spokojen/a s tím, jakým způsobem s Vámi komunikoval/a
učitel/ka při nastavení distančního studia Vašeho dítěte (ochota
vyhovět v rozvrhu, volba komunikační platformy apod.)?



Doplňující poznámky některých rodičů:

Klavír - Pan učitel si postupně vše řešil s dcerou sám. Neměla jsem k
postupu žádné výhrady.

Klavír - Pan učitel Baklík a pan učitel Rojko jsou úplně úžasní. Vyšli
nám vstříc vždy, když to bylo potřeba, uzpůsobili, vymysleli, byli aktivní,
kreativní...

PHV - Paní učitelka byla vždy připravená a snažila se děti zaujmout,
pomáhala nám s dokumenty potřebnými pro výuku.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ...

Na slovíčko, pánové!
Rozhovor s Vítkem Sixtou a Vojtou Polanským.

Kdo vás dal dohromady, jak jste se poznali?
Vítek: Poznali jsme se před dlouhou dobou, ale dohromady jsme se dali až na
absolvenťáku.
Vojta: Mě napadlo, že bychom si spolu zahráli 2-3 skladby, no a pak se to
protáhlo až sem. 
Vítek: Protože si chtěl skončit po absolvenťáku a já tě ukecal, že budeme hrát
spolu.

Proč jsi chtěl Vojto skončit?
Vojta: Měl jsem takový to období…. Měl to asi každý…
Vítek: No… já ne! (smích)
Vojta: Do toho jsem začal hrát na kytaru, tak jsem chtěl s těma houslema
fláknout. Teďka už zvládám všechno.
Vítek: To je šikovnej kluk. (smích)

Kdo vás oslovil na Porciunkuli? Nebo jste se nabídli sami?
Vítek: Sami jsme se nabídli a hodně dlouho jsme žadonili. (smích) Ne… to zase
ne… Ale asi 2x jsme to zkusili na Matěje /Matěje Hanče/ a jako jo… že úplně v
pohodě… že to půjde. 



Kde jste ještě hráli v minulosti a co plánujete dál?
Vítek: Tak začali jsme na zuškových koncertech, samozřejmě jen díky paní
ředitelce (smích…), která nám dovolila tam společně s Vojtou hrát. 
Vojta: Půjčila nám klíče a doufala, že ve škole nic nezničíme. 
Vítek: Takže díky ní jsme mohli zkoušet a tohle celý podniknout. Chtěli jsme zkusit
hrát na pár svatbách, ale jedni se stihli rozejít a druhý si našli nějaký sbor. Takže
první hraní jsme měli až letos na Pecce. Bylo to před letním kinem. 
Vojta: Plánujeme hrát na vernisáži.
Vítek: Ano, tady v Hostinném, ve Františkánském klášteře. Přijďte se podívat.
Ještě budeme hrát v Pilníkově na svatbě, na statku. 

Co je dominantou vašeho repertoáru?
Vítek: Náš repertoár se skládá převážně ze skladeb, které se hrají v rádiu. Takže
80. a 90. léta, populární skladby, máme dokonce i lidovku z Irska, od Bacha Air,
prostě všechno možný. 

Co plánujete nacvičit dál?         
Vítek: Máme toho vždycky hodně a pak půlku vyhazujeme, protože zjistíme, že
jsou ty skladby nepoužitelný. Lépe řečeno, já je nevyhazuju, já na ně pak píšu
úkoly. 
Je to většinou kvůli úpravě, protože jsme ze začátku nekoukali, jaká je úprava,
nepoznali jsme to, až když jsme to začali hrát. Teď už nevyhazujeme, teď už si
hlídáme, co tam je. 
Vojta: Teď už jsme zkušenější. Máme novou skladbu od Metallici.
Vítek: Máme ještě Promise me, Just give me a reason od Pink, Bed of Roses,
něco od ABBY… Takže toho máme dost, ale stejně budeme dál shánět noty. 
Vojta: A zase vyhazovat… (smích)

Na Porciunkuli jste hráli ještě s děvčaty…
Vítek: Jo… s vaší dcerou (smích). Hráli jsme s Verčou Zemkovou a Kájou
Víznerovou. Obě taky žákyně… vlastně učitelky ZUŠ v Hostinném… saxofon,
flétna… takže dechařky. 
Vojta: To je zajímavé, že Verča hrála na cajon /bicí nástroj/.

Museli jste děvčata hodně dlouho přemlouvat?
Vítek: Né, ony se vlastně nabídly samy… skoro. Ono to z toho tak nějak vyplynulo
samo. Když nás slyšely na Pecce, chtěly si zahrát s námi.



Co vám ZUŠka dala a co vám vzala?
Vojta: Vzala nám prachy za školné… (smích)
Ale dala nám za ty prachy kvalitní vzdělání.
Vítek: Dala mi skvělýho kantora, dobrej kolektiv a místo, kde se můžem zašít do
deseti do večera.

Máte nějaký životní vzor…muzikantský?
Vojta: Jaroslav Svěcený
Vítek: To já musím přemýšlet… Pan Hanuš. /Vítkův učitel/

Je něco, co byste chtěli vzkázat čtenářům?
Vojta: Rádi vás tedy zveme na vernisáž 17. 9. v 17 h.
Můžete se také kouknout na náš instagram (_duo.v_), Facebook a YouTube (Duo V). 
Vítek: Jóóó, my máme ještě email. Taky nám můžete napsat na
duo.v@seznam.cz vaše vroucná přání. 
Vojta: Svatby, pohřby… všechno hrajeme.

Děkuji za rozhovor a ať vám to hraje! 😊
S Vítkem a Vojtou si povídala Martina Zemková

Vojta Polanský a Vítek Sixta - Porciunkule, sobota 31. 7. 2021

Pánské Duo V posílené o děvčata Verču Zemkovou a Víznerovou Káju.

mailto:duo.v@seznam.cz


Zápis žáků a domluva rozvrhu u jednotlivých učitelů:
 
Miroslav Baklík (akordeon, klavír, varhany) – středa 1. 9. - čtvrtek 2. 9.
 (13:00 – 17:00, učebna č.4)

Sylvie Bednářová (taneční obor) – středa 1. 9. (10:00 – 14:00), čtvrtek 2. 9.
- pátek 3. 9. (13:30-17:00, učebna TO – přízemí DDM, Školní ul. 321)

Matěj Hanč (bicí) – středa 1. 9. (16:30 – 20:00, učebna bicích nástrojů –
přízemí DDM, Školní ul. 321)

Michal Hanuš (klavír) – telefonicky

Štěpánka Hrubecká (klavír) – pátek 3. 9. (13:00 –18:00), úterý 7. 9. 
(16:00 – 19:00, učebna 4) 

Jaroslava Hrušková (výtvarný obor) – pondělí 6. 9.
 (13:30 – 16:00, učebna VO)

Jana Kaplanová (bicí, trubka, zobcová flétna) – čtvrtek 2. 9. 
(13:00 – 16:00 učebna bicích nástrojů – přízemí DDM, Školní ul. 321)

Michal Koudelka (kytara) – úterý 7. 9. (16:00 – sraz všech žáků a jejich
rodičů, učebna č. 6)

Markéta Lhotová (výtvarný obor) – středa 1. 9., čtvrtek 2. 9., pátek 3. 9.
(13:00 –16:00, učebna VO)

Ondřej Pešl (housle, viola, violoncello, ukulele, HN) – středa 1. 9. 
(12:00 – 17:00), čtvrtek 2. 9. (12:00 – 16:00),
 pátek 3. 9. (12:00-17:00, učebna VO/HN)



ROZVRH HUDEBNÍCH NAUK – 2021/2022 

Zpívánky      čtvrtek    15:15-16:00    uč. Svobodová
1. ročník       středa    16:05-16:50    uč. Svobodová
2. ročník       středa    15:10-15:55    uč. Pešl
3.A                 středa    14:15-15:00    uč. Pešl
3.B                 pátek     15:10-15:55    uč. Pešl
4.A + 5.A       středa    17:00-17:45    uč. Pešl
4.B + 5.B       pátek     14:15-15:00    uč. Pešl
            

Jakub Rojko (zobcová flétna, trubka, klavír) – čtvrtek 2. 9., pátek 3. 9.
(13:00 – 17:00, učebna č. 5) 

Petr Slezák (zobcová flétna, trubka, pozoun, bicí, klavír) – 
pondělí 6. 9., úterý 7. 9. (14:00 – 18:00, učebna č. 5)

Iva Svobodová (sólový zpěv, sbor, zpívánky, 1.r. HN) – středa 1. 9.,
čtvrtek 2. 9., pátek 3. 9. (12:00 –16:00, učebna č. 3)

Karolína Víznerová, Adéla Ščudlová (saxofon) – čtvrtek 2. 9.
(15:00 –17:00, učebna č. 3)

Ondřej Vlach (elektrická kytara, baskytara) – telefonicky

Martina Zemková (zobcová flétna, příčná flétna) – středa 1. 9.,
čtvrtek 2. 9., pátek 3. 9. (12:00 –16:00, ředitelna)

Veronika Zemková (zobcová flétna) – čtvrtek 2. 9. (14:00 –16:00, 
učebna VO)

Přijímáme žáky do Výtvarného a
Tanečního oboru!



Léto v DDM
Příměstské tábory a pobytový tábor

Tábor Jizerka - 25.7.-30.7.2021
Tábor jsme strávili v malebném prostředí Jizerských hor, a to na Pardubických chatách
ve vesničce Příchovice.
Táborníci si každý den, který začínal pravidelnou rozcvičkou, užívali spoustu legrace, 
her - zkrátka vše na zdravém horském vzduchu. Nechyběl ani pěší výlet na rozhlednu,
střelba ze vzduchovek, výroba táborových triček a díky teplému počasí i místní vodní
skluzavka.

Míša Halenarová

Příměstský výtvarný tábor "Z jiného světa" - 1. - 2.7. a 7.- 9.7. 2021 
Náš tábor se nesl v duchu tvoření a zkoušení nových výtvarných technik na téma: 
"Z jiného světa". Vesmírnou inspiraci jsme našli ve Hvězdárně v Úpici, kam jsme se
vydali na celodenní výlet. Všichni jsme si to moc užili a těšíme se na příští rok.

Markéta Lhotová, Jaruška Hrušková



Příměstský tábor pro "cvrčky" - 9.8. - 13.8. 2021

V pondělí jsme se všichni spolu formou her a vyrábění seznámili a skamarádili. V úterý
jsme se proměnili v indiány, ale než se tak stalo, musel každý překonat řeku plnou piraní
a džungli masožravých rostlin. Zahráli jsme na tam-tamy, vyrobili si totem, naučili se
indiánský pokřik a pozdrav, vyrobili si správný indiánský oděv. Ve středu jsme si
uspořádali vlastní olympiádu, vyrobili svou olympijskou vlajku a maskota. Ve čtvrtek se z
nás stali piráti. Od rána jsme plnili úkoly, které nás postupně dostaly až k pokladu. Pátek
jsme si osladili vlastnoručně upečenými muffiny. Jelikož jsme ještě Cvrčci, čekala nás
každý den po obědě pohádka. Velké poděkování patří jedné mamince za překrásné
naaranžování schovky pokladu. Dětem se v pátek nechtělo domů a to byla pro mě jako
vedoucího tábora ta největší odměna.

Olča Žiláková



Dovolte, abych se představil…

Výuka keramiky v Základní umělecké škole v Hostinném má dlouholetou tradici,
proto jsem velmi rád, že pro široké spektrum malých umělců je opět pro tento rok
připravena nabídka domova dětí a mládeže. Zde ve městě i v nedalekém Rudníku
nalezneme výtvarné obory se zaměřením na modelování z hlíny a jiných
materiálů.
Teď se začátkem školního roku je ta správná doba na slibované představení se
hned v úvodu. Jmenuji se Jiří Šťovíček a pocházím ze Dvora Králové nad Labem.
Vystudoval jsem Výtvarnou školu Václava Hollara v Praze, kde předmětem studia
byl pro mne průmyslový design. Na radu vážených učitelů jsem odmaturoval 
z pedagogiky s tím, že se to jednou může hodit. A tak se stalo a já dostal možnost
v minulém roce vést kroužek keramiky a modelování v DDM. I přes hygienická
opatření způsobená pandemií se podařil podchytit, zvláště na podzim a na jaře,
kdy vyvstala možnost opět racionálně pracovat, zájem o tento obor. Tato krátká
doba přispěla k tvořivé práci a hlavně z mého pohledu možnost poznat zdejší
prostředí. Věřím, že nadcházející školní rok bude přínosnější pro rozvoj
estetického vnímání malých sochařů, malířů, keramiků a dovolí nám všem
nerušeně pracovat.
Na závěr přikládám pár fotografií prací, které jsme stihli do konce školního roku
zhotovit. Úkolem bylo nejprve nakreslit nos, ucho, oči a pak volnou formou vše
vymodelovat dle vlastní představy. Posuďte sami, jak si s tím začínající umělci 
ve věku 6 – 12 let poradili. Držte nám palce a na shledanou v našem kroužku.

S pozdravem
Jirka Šťovíček

 



Plánované akce - září 2021

3. 9. 2021 - Pohádkový park "Zvířátka a Petrovští" 
(pro děti z MŠ a 1. třídy ZŠ)

7. 9. a 9. 9. 2021 - Dopravní výchova 
(pro žáky 3. - 5. tříd ZŠ)

19. 9. 2021 - Vystoupení souboru Flauto dolce 
(vítání občánků - Nemojov)

20. 9. - 24. 9. 2021 - Projektový týden s polytechnikou 
(pro žáky 5. a 6. tříd ZŠ)

24. 9. 2021 - Absolventský večer
(vernisáž absolventů výtvarného oboru)

Hostík má pro vás i „černou“ perličku z posledního dne
školního roku. 

Zaměstnanci DDM pro děti v týdnu před prázdninami připravili veselé pytlíčky,
kde na děti čekalo nejen tvoření na prázdniny, ale i lízátko na rozloučenou se
školním rokem. Vzhledem k nepříznivému počasí byly tyto pytlíčky nechány 
v krabici před hlavním vchodem DDM. Po skončení akce jsem zjistila, že ve
zbylých pytlíčkách zmizela všechna lízátka. Vlastně mě to ani nepřekvapilo, ba i
pobavilo. Pro neznámého pachatele to byla zřejmě laciná a sladká odměna za
krásné vysvědčení. 
Ale pozor: „Zubař si už brousí zuby!“                                    

Pavlína Šulcová
 



Nabídka zájmové činnosti v DDM Hostinné 2021/2022

GASTRONOMIE
Kuchaříci                               od 7 let

HUDEBNÍ A TANEČNÍ
Berušky I.                               4-5 let
Berušky II.                              5-7 let
Flétnička                                od 6 let
Táborová kytara -                začátečníci od 10 let
Táborová kytara -                pokročilí od 10 let

VÝTVARNÉ A TVOŘIVÉ
Dětský ateliér                       4-7 let
EASY kreativci                       8-14 let
Keramická dílnička -           začátečníci 1.-2. třída
Keramická dílnička -           pokročilí od 3. třídy
Šikovné pacičky                   od 7 let

PŘÍRODOVĚDNÉ
Badatelský klub
Rybáři                                     od 8 let
Včelaříci                                  od 7 let

SPORTOVNÍ
Badminton                            od 8 let
Basketball a streetball      od 8 let
Horolezci                               od 8 let
Jóga pro děti                         1.-3. třída
Mladí hasiči                          1.-9. třída
Sportovní hry                       1.-3. třída
Střelecký kroužek                od 8 let
Turisťáček                             od 1. třídy



VZDĚLÁVACÍ
Angličtina                                od 6 let
Deskové hry                            od 11 let
Němčina pro začátečníky    od 8 let
Ruština                                    od 10 let

TECHNICKÉ
Elektrokroužek                      od 10 let
Modeláři                                 od 8 let
Počítačový s 3D tiskem        od 10 let

ZÁBAVNÉ
Pokémon GO – s mobilem    od 8 let
ŠKOLNÍ KLUB                          od pondělí do pátku (11:30 – 16:30) 1.-9. třída

Nadále jednáme o nových zájmových kroužcích – sledujte naši aktuální
nabídku na www.zusaddmhostinne.cz. Děkujeme.

http://www.zusaddmhostinne.cz/


Proč se chytá Vojta na pódiu za hlavu a čemu se
směje Vítek? Nejvtipnější "rozhovor" otiskneme a
autora odměníme!

(Doplňte text komiksu do bublin)

Zábavný úkol

Vaše návrhy zasílejte na: ivi.svobodova@zusaddmhostinne.cz,
nebo vhoďte do poštovní schránky v ZUŠ a v DDM.


