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Milí přátelé,

říjen je za námi a o slovo se hlásí podzim. Ale podzimní
únavu byste u nás v ZUŠ a DDM hledali marně. Naopak.
U nás se nezahálí…!

Začátkem měsíce se uskutečnila vernisáž výstavy
absolventů výtvarného oboru, která bohužel nemohla
proběhnout v měsíci červnu. Absolventi si převzali dárky 
a květiny od své paní učitelky Markéty Lhotové a společně
otevřeli výstavu, kterou můžete ve Františkánském klášteře
vidět až do 4. 1. 2022.

Koncertní sezónu jsme zahájili dvěma koncerty nejmladších
muzikantů „Podzimáček I.“ a „Podzimáček II.“, kde jsme 
si připomněli, jak krásné to je předávat radost
prostřednictvím hudby vám rodičům, kamarádům a všem,
kteří naše koncerty pravidelně navštěvujete.
Koncert své třídy uspořádal také kolega Miroslav Baklík.
Krátký report o koncertech naleznete na dalších stránkách
časopisu. 

Podzimní prázdniny s námi mohly strávit všechny děti, které
zaujala nabídka projektových dnů s polytechnikou v DDM.
Zábavná fyzika, veselá technika a stavebnice Merkur - 
to všechno čekalo na ty, kteří nelenili a do DDM za námi
dorazili.

                                                                                              Iva Svobodová



Přehled akcí

středa 3. 11. (8:00-11:30) - Polytechnika DDM 

se žáky 5. a 6. tříd ZŠ Rudník

čtvrtek 18. 11. (18:00) - Podzimní koncert žáků ZUŠ

v Národním domě

pátek 19. 11. (18:00) - Podzimní koncert žáků ZUŠ 

v Národním domě

pátek 26. 11. - Vystoupení flétnového souboru při

rozsvícení vánočního stromu v Nemojově

neděle 28. 11. - Vystoupení pěveckého sboru při

rozsvícení vánočního stromu v Hostinném



Malí muzikanti opět na pódiu…

V pátek 15. a v úterý 19. října se po dlouhé době rozezněla hudba
v sále Národního domu v Hostinném v podání našich nejmladších
muzikantů. 
Konaly se zde koncerty „Podzimáček I.“ a „Podzimáček II.“ Těmito
koncerty již tradičně zahajujeme naši koncertní sezónu 
a představují se na nich žáci naší ZUŠ do 10 let. 
Některé děti vystupovaly úplně poprvé, ti starší již zkušenost 
s vystupováním měly. Dlouhá pauza, kdy jsme se nemohli
prezentovat, však vzala za své. Byli jsme tak všichni na stejné lodi
a malá tréma byla znát jak u dětí, tak u učitelů 😊 Atmosféra v sále
byla skvělá. Vůbec nevadilo, že občas někdo vynechal nějaký takt
nebo sloku. Publikum neskrývalo dojetí 
a vystupující ocenilo potleskem.
Děkuji všem, kteří přišli naše žáky podpořit, a budeme se opět těšit
na některém z našich dalších připravovaných koncertů.
                
                                                                                                 Iva Svobodová

foto: Diana Dufková



Třídní koncert žáků ze třídy M. Baklíka

Již několikátým rokem se snažíme společně se žáky organizovat Třídní
koncerty. Mají tak možnost ukázat svým nejbližším, co se během školního roku
naučili. Přitom získají cenné zkušenosti tolik potřebné pro vystupování na
veřejnosti.
V minulém roce jsem společně se svou třídou i přes covidová omezení vytvořil
z videí a nahrávek několik třídních koncertů. Mimo jiné i Vánoční Třídní
koncert, při kterém zazněla řada světových a českých koled. Využili jsme
příležitosti a nahrávky pořídili v prostorách kostela Nejsvětější Trojice 
v Hostinném, kde žáci zahráli na barokní chrámové varhany. Zažili tak chvíle,
na které během vánočních svátků dlouho vzpomínali. Videa jsou stále 
k dispozici na webových stránkách školy.
Ve středu 20. října se uskutečnil Podzimní Třídní koncert žáků ze třídy 
M. Baklíka v sále Národního domu. I přes menší počet vystupujících žáků,
jejichž řady prořídly z důvodu nemocí, přišlo početné publikum z řad rodičů 
a příbuzných. Žáci měli možnost ukázat, co se za uplynulé týdny výuky zvládli
naučit. Zazněly klasické skladby i úpravy populárních melodií, např. valčík 
z filmu „Kmotr“, česká lidová „Co jste hasiči“ nebo motiv Kan–Kánu. Koncert byl
zakončen skladbou s názvem „Podzimní skica“ od Williama Gillocka, která
svými barvami a melodií uvedla posluchače do podzimního večera. Posluchači
každé číslo odměnili štědrým potleskem.
Stejně jako minulý rok, i letos plánujeme další třídní koncert na období
Adventu, kdy žáci představí řadu vánočních populárních i méně známých
melodií. Nejen na tento koncert, ale i na další akce ZUŠ Hostinné, jste srdečně
zváni!
                                                                                                                                        Miroslav Baklík

foto: Diana Dufková



Představujeme se...

Ondřej Pešl - hudební nauka, hra na housle, violu a ukulele

S hudbou začal ve svých pěti letech na ZUŠ v České Lípě 

v houslové třídě p. uč. Davida Singera. Na druhém stupni 

přešel ke hře na violu a jako jediný violista v ZUŠ začal záhy 

navštěvovat Symfonický orchestr v České Lípě.

Při úspěšném složení přijímacích zkoušek na konzervatoř 

v Teplicích, nastoupil do třídy 

prof. Mgr. Marie Slavíčkové-Doskočilové, vedoucí violové 

sekce Severočeské filharmonie. V průběhu studia 

v této filharmonii také příležitostně hostoval jako výpomoc. 

Se Severočeskou filharmonií si poprvé zahrál nejen v našich 

předních koncertních sálech (např. v Rudolfinu), ale měl možnost doprovázet i naše

přední umělce jako je Jiří Bárta, Václav Hudeček aj. Účastnil se také mnoha

zahraničních zájezdů.

Při studiu založil se svými spolužáky barokní komorní orchestr, dvakrát se zúčastnil

mistrovských kurzů barokní hudby v Kuksu.

Se školním orchestrem konzervatoře „nakoukl do kuchyně“ i jiných hudebních žánrů.

Doprovázel osobnosti a kapely naší hudební scény jako je Vlasta Rédl, David Koller

band, Jiří Pavlica a Hradišťan aj.

Jeho další životní etapou bylo studium hry na sólovou violu na Univerzitě Hradec

Králové - Pedagogická fakulta, katedra hudební, u prof. Mgr. Milana Řeháka. V tomto

období vypomáhal v královéhradecké filharmonii. Se Studentskou vídeňskou

filharmonií a repertoárem valčíků od J. Strausse odjel na zájezd do Číny. Pět let 

se účastnil mezinárodních mistrovských kurzů s Budějovickou Filharmonií při Vysoké

hudební škole v Bielu ve Švýcarsku. Svá studia na vysoké škole zakončil bakalářským

titulem a natrvalo se usadil v Hradci Králové, kde žije dodnes.

Svoji „dráhu učitele“ započal v sedmnácti letech, kdy přijal nabídku místa učitele houslí

na ZUŠ Václava Snítila v Mimoni. Po vysoké škole přijal místo učitele hry 

na housle a hudební nauky v ZUŠ Hostinné. Po čase zde rozšířil výuku o hru na violu,

violoncello a ukulele. Ve třídě hudební nauky zdárně připravil několik žáků a žákyň 

k přijímacím zkouškám na konzervatoř či vysokou školu. V r. 2019 založil smyčcový

kvartet, ve kterém úročí své znalosti nejen v oblasti hudby klasické, ale i barokní,

populární a filmové.

Kromě pedagogické činnosti se věnuje ještě aktivně koncertování. Hraje v českolipské

plesové kapele Pegas, je členem „masopustní“ kapely Máňa trio a jako „muzikant 

na volné noze“ pravidelně hraje s kolegou klavíristou Ctiradem Macháněm 

v Německu v uskupení pojmenovaném Music art duo.



Absolventský večer 

V pátek 8. října jsme se po několika odložených termínech dočkali 
a mohli společně se studenty výtvarného oboru uzavřít další kapitolu
v  jejich výtvarném vzdělávání.
Zázemí a výstavní prostory nám tradičně poskytl Františkánský
klášter v Hostinném. Touto cestou děkujeme Matěji Hančovi 
za skvělou spolupráci a ochotu při hledání termínů pro výstavy prací
žáků.

Celý podvečer se nesl ve velmi příjemné atmosféře, kterou 

na začátku navodila hudebním vystoupením paní učitelka Iva
Svobodová společně se svou studentkou Bárou Půlpánovou. 

Úvodní slovo pronesla paní ředitelka Martina Zemková a mohli jsme
přejít k nejdůležitější části večera a to k šerpování. Vše se vydařilo
na výbornou.

Ještě jednou bych ráda absolventům poděkovala za jejich trpělivost
a čas, který svým dílům věnovali. Nebylo lehké se v časech distanční
výuky soustředit na výtvarnou tvorbu. Přeji vám hodně úspěchů 

a hravosti do dalších dní.
                                                                                                  Markéta Lhotová

foto: Diana Dufková





DDM
 

V měsíci říjnu začaly děti opět navštěvovat zájmové kroužky, které se
otevřely v DDM.
Pestrá nabídka kroužků z oblasti hudební, přírodovědné, jazykové,
technické, výtvarné či sportovní přilákala mezi nás velký počet dětí.
Této přízně si moc vážíme a jsme rádi, že vše funguje jako
před covidovou dobou.
                                                                                                                  Míša Halenarová

Sportovní kroužek Kuchaříci

Pokémon Go



PŘEDSTAVUJEME VÁM NOVÉ ZÁJMOVÉ KROUŽKY V DDM

Pokémon Go
Mohlo by se zdát, že Pokémon Go znamená bezduché koukání do mobilu. Opak je pravdou. Tato hra
od Nianticu nutí hráče spolu komunikovat a domlouvat se za účelem splnění některých úkolů, které
prostě sami nezvládnete. První dvě hodiny jsme v DDM trávili seznámením s hrou. Vysvětlili jsme 
si jednotlivé položky v batohu, vyměnili friends cody a každý si vybral svého buddyho. Proběhlo 
i poučení, jak venku chytat Pokémony bezpečně. Základy tedy už máme, a proto se následující schůzku
chystáme do terénu. Co mě velmi potěšilo, je fakt, že děti hned první hodinu utvořily jednu velkou
partu a ihned našly společnou řeč.
                                                                                                                                               Olga Žiláková, vedoucí kroužku

Lego robot 
Stavebnici Lego všichni dobře znáte, ale ovládat ji přes tablet nebo chytrý telefon? To dokáže Lego
Education. Nově otevřený kroužek DDM Hostinné to dětem již umožňuje.
Stavebnice LEGO Education je samostatnou vzdělávací divizí společnosti LEGO Group s vlastní teorií
učení se soupravami a metodickými materiály. 
LEGO myslí na milovníky robotiky. Rozšiřuje výbavu o sety s nejrůznějšími doplňky, které mohou kluci 
i holky zkoumat, zapojovat je, kombinovat a využívat jejich funkce. LEGO Education Prime Set
obsahuje například kola, ozubené dílky, motory a další nezbytnosti k sestavení robotů nebo
dopravních prostředků. Stavění tak získá naprosto nový rozměr a větší intenzitu. Pomocí senzorů 
si můžete dokonce naprogramovat i vlastního originálního robota.
Příslušné aplikace stažené do tabletu nebo telefonu rozpohybují vytvořenou sestavu (robota) 
k neuvěřitelným výkonům. Rozeznávat barvy, měřit vzdálenost a převádět stroj do pohybu je pro děti
zhruba od 12 let velice zábavné a jednoduché.
U takto mladých inženýrů je už nyní zřejmé, kam se bude profilovat jejich budoucí zájem a zaměření. 
Z tohoto důvodu jsme všichni moc rádi, že tyto stavebnice, které jsou velice drahé, máme k dispozici.
Poděkování patří Sdružení obcí Horní Labe, které pro nás získalo dotaci z MŠMT – Operační program
Výzkum, vývoj, vzdělávání. 
                                                                                                                                                       Jiří Šťovíček, pedagog DDM

3D tisk
Tiskárna byla doručena do počítačové učebny ve čtvrtek 15. 10. a v neděli již proběhla její kompletace.
První kalibrace byla úspěšná, zkušební tisk se povedl na poprvé. Osobně mě velmi těší, že ovládací
panel tiskárny je v českém jazyce a informace z PC do tiskárny posíláme pomocí flash disku 
a ne SD karty.
Už nyní nám nástěnku kroužku v prostorách DDM zdobí vytisknuté výrobky, jako je například dýně 
či kostlivec. Nechybí zde ani menší povídání o průkopníkovi 3D tisku u nás, panu Josefu Průšovi,
kterému se v 3D komunitě přezdívá král nebo otec 3D tisku. V roce 2012 založil firmu Prusa Research a
v roce 2020 se stal podnikatelem roku. Jen tak na okraj bych vám chtěla sdělit, že počátky technologie
3D tisku spadají do druhé poloviny 20. století, kdy si Chuck Hull nechal v roce 1986 patentovat
technologii stereolitografie. Tato technika spočívá v trojrozměrném laserovém tisku 
s využitím UV laseru a tekutého fotopolymeru. 
No a pokud vás napadá otázka, co vše se dá na 3D tiskárně vytisknout, pak vězte, že mě poslední
dobou nenapadá nic, co by vytisknout nešlo.
Z mé strany patří velké poděkování za realizaci kroužku mému muži, bez kterého by nevznikl. 
Byl to totiž jeho nápad, a hlavně to byl on, kdo mě s 3D světem seznámil a ukázal jeho krásu.
                       
                                                                                                                                                 Olga Žiláková, vedoucí kroužku

https://www.kitstore.cz/roboticke-lego


POČÍTAČOVÝ KROUŽEK S 3D TISKEM

 Při prvním setkání jsem děti nejdříve seznámila s pojmy jako je hardware a software.
Mimochodem, věděli jste, že software máme systémový a aplikační? Na další schůzce
jsme pak probrali klávesnici a některé klávesové zkratky ve wordu. Nyní se věnujeme
základní práci v excelu. Na přání dětí nás čeká ještě průzkum power pointu.
 V následujících hodinách se začneme seznamovat se základy 3D tisku, programem
Tinkercad a nebude chybět ani vysvětlení, jak tiskárnu používat, a proč zrovna my
budeme používat filamenty PLA. Postupem času se naučíme modelovat vlastní výrobky
případně upravovat jiné dostupné návrhy. 
 3D tiskárna byla doručena do naší počítačové učebny ve čtvrtek 15. 10. a v neděli 
17. 10. proběhla její kompletace. První kalibrace byla úspěšná, zkušební tisk se povedl
hned na poprvé. Osobně mě velmi těší, že ovládací panel tiskárny je v českém jazyce 
a informace z PC do tiskárny posíláme pomocí flash disku a ne SD karty.
 Už nyní nám nástěnku kroužku v prostorách DDM zdobí vytisknuté výrobky - dýně 
a kostlivec. Nechybí zde ani menší povídání o průkopníkovi 3D tisku u nás - panu Josefu
Průšovi, kterému se ve 3D komunitě přezdívá král nebo otec 3D tisku. V roce 2012
založil firmu Prusa Research a v roce 2020 se stal podnikatelem roku. Jen tak 
na okraj bych vám chtěla sdělit, že počátky technologie 3D tisku spadají do druhé
poloviny 20. století, kdy si Charles Hull nechal v roce 1986 patentovat technologii
stereolitografie. 
 A pokud vás napadá otázka, co vše se dá na 3D tiskárně vytisknout, pak vězte, že mě
poslední dobou nenapadá nic, co by vytisknout nešlo. 
Ráda bych touto formou poděkovala mému muži, bez kterého by tento zájmový
kroužek nevznikl. Byl to totiž jeho nápad a hlavně je to on, kdo mě s 3D světem
seznámil a ukázal jeho krásu.
                                                                                                                         Olga Žiláková
 
 

 My se za naši ZUŠ a DDM k poděkování
připojujeme. Zároveň musíme zmínit 
také Město Hostinné, díky kterému jsme
získali dotaci ze strukturálních fondů 
na dovybavení odborných učeben 
a zabezpečení bezbariérovosti budovy
DDM. Právě z této dotace bylo pořízeno 
5 nových počítačů a výše zmíněná 
3D tiskárna. 
                              
                                                                Martina Zemková

 



Školní klub „KLUBÍČKO“

Měsíc říjen se nesl v Klubíčku v duchu podzimního tvoření.

S dětmi jsme vyrazili do blízkého parku, kdy za krásného slunečného počasí si nasbíraly barevné listy, 

šišky, klacíky a mechy.

Z nasbíraných přírodnin si postupně tvořily koláže dle své fantazie. Krásné obrázky zdobí chodbu domu dětí a mládeže.

V předposledním říjnovém týdnu si děti vydlabaly „Dýňáky“.

Při dlabání dýní jsme si užili spoustu legrace a povedlo se nám i vyříznout strašidelné obličejíky. V dýňákách jsme

rozsvítili svíčky a po celém DDM se linula krásná vůně připomínající dýňovou polévku, jakou prý vaří maminky.

Přijď v listopadu mezi nás do školního klubu „Klubíčko“, vyrobíme si:

-kastaněty

-adventní věnečky a věnce

(22.11. – 26.11.)



A jak dopadl turnaj v Airhockey?

 

Byl to zapálený boj a všichni hráči, chtěli získat

krásné medaile, které byly vytisknuty na naší

nové 3D – tiskárně.

 

Vítězům moc gratulujeme!!!

 



Soutěžní osmisměrka
Stačí vyplnit a odevzdat svému učiteli nebo vedoucímu.

Výsledky soutěže z minulého čísla:
 

V minulém čísle časopisu jste si mohli zasoutěžit s hudební osmisměrkou. Tajenkou bylo

jméno známého českého skladatele filmové, televizní, populární a muzikálové hudby.

Napsal hudbu k pohádce Tři oříšky pro Popelku a znělku k seriálu Včelka Mája.

Spolupracoval s Karlem Gottem. Už víte odpověd? Ano, je to Karel Svoboda.

Ze správně vyplněných a odevzdaných osmisměrek jsme vylosovali 3 výherce:

Aďa Mádlová, Matěj Jelínek a Aneta Maarová.

Výhercům gratulujeme!



POZDRAV Z LESA
Hádanky

Po zemi se plazím rád, 

syčím, koušu a jsem …

Po dešti rostu nejvíce, 

pak v lese je nás tisíce. 

Klobouk, to je moje chlouba, 

už víš, kdo jsem? No přece…

V lese sedávám na smrku, 

ozývám se hlasem vrkú.

Ve městech si drobky sbírám, 

mezi lidi rád se vtírám.

Do tašek nechodím na lup, 

jsem slušný pták se jménem… 

Ptáčci do mě kladou vajíčka,

jsem tvarem jako mistička. 

Tvoří mě tráva, listí i trochu blátíčko,

teď jistě víš, že jsem ptačí…




