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Uvnitř časopisu na Vás čeká:



Milí přátelé,
podzim nám pomalu ale jistě končí a přichází čas
vánoční. 
V měsíci listopadu jsme pro vás měli nachystané dva
Podzimní koncerty starších žáků. Ty se ale bohužel kvůli
špatné epidemiologické situaci neuskutečnily. Avšak
nemusíte zoufat! I na tuto situaci jsme u nás v ZUŠ
připraveni. Již v tomto týdnu jsme začali s nahráváním
jednotlivých vystoupení našich žáků. Postupně se
můžete těšit na Podzimní koncert v online prostoru,
který najdete na našich webových stránkách.
Ve stejném duchu se ponesou také adventní a vánoční
koncerty.
Ve výtvarném oboru stále rozvíjíme celoroční téma
„kořeny“.
Naši mladí tanečníci společně s paní učitelkou pracují
na nácviku nových choreografiích. 
Pedagogové DDM pokračují v polytechnických
projektech, se kterými navštívili ZŠ Rudník a 1. 12. 2021
pojedou do ZŠ Lánov. O jejich dalších aktivitách a
plánovaném programu Školního klubu se dočtete 
na dalších stránkách našeho časopisu. 
Přejeme vám klidný advent, požehnané Vánoce 
a v novém roce pevné zdraví. 

                                             Kolektiv ZUŠ a DDM
 



Strastiplná cesta na vernisáž

Již podruhé nás oslovili pořadatelé výtvarné soutěže „Zvíře není věc“, zda bychom se
Souborem bicích nástrojů hudebně doprovodili slavnostní zahájení této soutěžní
výstavy. Neváhali jsme ani chvilku, s chlapci (Vítek Jedlička, Jakub Farský a Hynek
Maštalíř) vybrali repertoár a těšili se na hudební výlet. Vernisáž se již tradičně
odehrála v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem, konkrétně v působivých prostorách
Galerie Zdeňka Buriana sídlící v historické Neumannově vile. Slunečné čtvrteční ráno
dne 21. října slibovalo, že se naše vystoupení vydaří. V průběhu dne ovšem začal
foukat silný vítr, v Hostinném došlo k výpadku elektrického proudu, který se nevyhnul
ani Dvoru Králové. A vítr stále nabíral na síle. Z okolí přicházely zprávy, že naše cesta
na vernisáž nebude jednoduchá. Spadané stromy a větve na silnicích nám postupně
odřezávaly nejbližší přístupové cesty, a proto jsme se vypravili velikou oklikou přes
Horka 
u Staré Paky a Mostek. Přesto, že ani tato trasa nebyla zcela bez komplikací, jsme na
místo dorazili včas. Teď ještě překonat nástrahu 
v podobě přísné paní vrátné (vrátné totiž mají v popisu práce být přísné), projít
areálem safari parku a připravit vše potřebné na vystoupení. Mohu hrdě prohlásit, 
že kluci byli úžasní a samostatní. Chlapci zahráli na úplném začátku vernisáže a poté
ještě na jejím konci. Během akce se počasí začalo pomalu umoudřovat a my jsme se
po jejím skončení mohli vypravit domů. Poté jsme se rozloučili se všemi pořadateli a
zamávali lemurům u hlavní brány. Zvládli jsme to ve zdraví. I za to musím poděkovat
Kateřině Víznerové, která nám pomohla s transportem hudebních nástrojů, Pavle a
Petrovi Maštalířovým za bezpečnou dopravu nás hudebníků, a pořadatelům výstavy z
Hankova domu ve Dvoře Králové za pozvání. Budeme rádi, když si na nás zase příští
rok vzpomenou a my budeme moci dorazit již v rozšířené sestavě, ve které
pracujeme na úpravě starého a přípravě nového repertoáru. Snad bude za rok jen o
trošku lepší počasí.

                                                                                                                                 Matěj Hanč



Představujeme se...

Karolína Víznerová a Veronika Zemková

Jmenuji se Karolína Víznerová a na Základní umělecké škole v Hostinném vyučuji již
třetím rokem hru na saxofon. Již od 6 let jsem na naši „Zušce“ navštěvovala taneční
obor a mým snem bylo, stát se baletkou. To se ale změnilo v 9 letech, kdy jsem začala
zpívat ve Sborečku. Odtud pak nebylo daleko k zobcové flétně a saxofonu. Několik let
jsem hrála v saxofonovém kvartetu a nyní jsem členkou uskupení Big Band Dvorský
ze Dvora Králové nad Labem. S mými žáky hrajeme spíše populární repertoár.
Společně s kolegyní Adélou Ščudlovou vedeme saxofonový soubor. 



Jmenuji se Veronika Zemková a na zdejší základní umělecké škole učím druhým
rokem hru na zobcovou flétnu. Hudebka je takový můj druhý domov, jelikož už jako
malinkou mě do ní mamka brávala. Trávila jsem tam spoustu času, a tak jsem již 
ve čtyřech letech začala soukromě navštěvovat hodiny klavíru a o rok později 
ke klavíru přibyla i zobcová flétna. Už po roce hraní jsem se zúčastnila soutěže
dechových nástrojů a umístila se na prvním místě v okrese. Určitý vliv na to měl i fakt,
že jsem byla tak malá, že jsem ve své kategorii byla sama 😊. 
Jednoho dne za mnou mamka přišla s tím, že by potřebovala do flétnového souboru
hráčku na altovou flétnu (altová flétna je sice jen o trochu větší než klasická
sopránová flétna, ale při hře na ni se používají jiné hmaty). Aniž by se zeptala na můj
názor, vybrala mě, a tak jsem se přes prázdniny musela naučit hrát na altovou flétnu.
Sice se mi hmaty dlouho pletly, ale jsem ráda, že jsem se to musela naučit. Nyní se mi
to totiž hodí i při výuce mých starších žáků, kteří s altovou flétnou začínají.
Nejradši jsem vždycky hrála v souborech. V ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři jsem byla
členkou flétnového kvarteta Musica per Legni a barokního souboru SPORCK. 
Tam se moje flétnové zkušenosti rozrostly o hru na basovou flétnu. S tímto
souborem jsem získala 2. místo v celostátní soutěži Guitarreando. Hraní a hudba mě
nikdy nepřestaly bavit, a tak i teď v Hostinném chodím do souboru Flauto Dolce. Také
s ním jsem si zahrála na různých soutěžích, přehlídkách a ZUŠkových koncertech.
Tradičně s flétnovým kvartetem vystupujeme například na vánočních trzích,
vernisážích nebo vítání občánků.
Kromě učení v ZUŠ ještě studuji na vysoké škole matematiku a biologii. Možná si
říkáte, že to má k hudbě hodně daleko, ale všichni muzikanti moc dobře vědí, že se
při hraní musí také počítat...



"Kořeny"

Letošním školním rokem se výtvarným oborem prolíná téma "Kořeny".
V tomto slově lze nacházet rozdílné významy. Od kořenů, které spojují stromy

a rostliny s půdou, přes národnostní a rodinné kořeny po kořeny, které

ukotvují nás samotné ve vlastním životě a přítomnosti.

Posledním podtématem, jenž provonělo naši třídu bylo podtéma koření.

Omamná vůně badyánu, skořice a hřebíčku připomínala nastávající adventní

čas, v němž po generace připravujeme rozdílné vánoční cukroví, podle tajných

rodinných receptur. Základ je však vždy, v podobě kořenících přísad, stejný.

Naše výtvarné hry a pokusy s kořením se nesly ve veselé a experimentujícím

duchu. Kreslili jsme, skládali jsme a vybarvovali samotným kořením. 

S jedním ze vzniklých děl se setkáte v letošním PF pro ZUŠ a DDM. 
                                                                                                                                                                                                             Markéta Lhotová

 





Hlášky žáků ZUŠ 

Studentka: „Nechtěla bych být notou, protože nota má velmi krátký život.“ 

Učitelka: „Ahoj, kdepak jsi byla minulý týden? Byla jsi nemocná?“
Žákyně: „Jo.“
Učitelka: „A už jsi zdravá?“
Žákyně: „Jo.“
Učitelka: „ Je ti dobře?“
Žákyně: „Jo.“
Učitelka: „ A co ve škole?“
Žákyně: „Už mi není dobře, pančelko.“

Na chodbě říká žák žákovi:
„Dneska mi pan učitel nedal žádnou známku. Asi to bylo tak špatný, že mi ji ani nechtěl napsat.“

Ptá se učitel 6leté žačky, jak se říká v hudbě opakování. 
Místo repetice se ozve – REVOLUCE!

Z testu 3. ročníku hudební nauky:
„Napiš mi dva žesťové nástroje.“
Odpověď: Fagoun a kravinet.

Učitel: „No… kam píšeme notičky? Jak se tomu říká? Notová…“
Žáček: „Osoba.“

Přípravná nauka
Učitel: „Mozart byl geniální už v dětství.“
Filípek: „A ten Mozart byl lepší i než Karel Gott?“

Učitel: „Tak víš, co je to ta tónika?“
Žák: „Hm… já znám jenom Tonik.“

Učitelka: „Co dělá pomlka čtvrťová?“
Žák: „Jedno kolo se nehraje.“

Učitelka: „Zazpíváme si píseň To je zlaté posvícení. Děti, kdo z vás ví, co je to posvícení?“
Žák: „To je, když už se nedá svítit…“

Učitel: „Pročpak to neumíš? Ty jsi to necvičila?“
Žákyně: „No, já jsem nemohla. My jsme v sobotu a v neděli montovali skříň. 
Učitel: „Montovali skříň? To jste to dělali dva dny?“
Žákyně: „Ona byla velká!“



Rozsvícení vánočního stromu v Hostinném….

Jako každý rok, tak i letos proběhlo na náměstí v Hostinném rozsvícení vánočního stromu. Na
tuto krásnou akci jsme se svědomitě připravovali s Pěveckým sborem. Epidemiologická
situace nám ale opět zmařila plány a zpívat jsme nemohli. Na poslední chvíli nás zastoupil
pan učitel Petr Slezák, který v online přenosu z náměstí zahrál několik vánočních písní a
koled. 

Srdečně vás zvu ke zhlédnutí celého videa zde:
https://www.youtube.com/watch?v=2PnFzQ3aPAQ
                                                                                                                                         Iva Svobodová
 

Soutěž č. 1
S tím také bude souviset kvíz tohoto měsíce 
Zde jsou otázky:
1)Na jaký hudební nástroj hrál pan učitel Petr Slezák ve videu?

_______________________

2) Jmenujte alespoň 3 vánoční písně či koledy, které jste na videu slyšeli.

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Vaše jméno: _________________________________________

Odevzdávejte paní učitelce Ivě Svobodové, Martině Zemkové, panu učiteli Ondřeji Pešlovi
nebo zasílejte na email: ivi.svobodova@zusaddmhostinne.cz

https://www.youtube.com/watch?v=2PnFzQ3aPAQ






Školní klub „KLUBÍČKO“

V Klubíčku je stále veselo i v sychravých dnech, které nám přivál listopadový
vítr z hor.
Vyrobili jsme si proto veselé kastaněty z pivních zátek a v jejich rytmu se nesla
veselá
nálada po celém DDM.

Další veliké zpestření pro děti z klubu bylo promítání animáku „Rodina na
Baterky“.
Promítání se uskutečnilo ve čtvrtek 18. 11. ve 13:30 hod. v naší klubovně u
Sluníčka.
Děti si udělaly pohodlí na žíněnkách s polštářky a díky dataprojektoru si filmek
mohly vychutnat jako v kině. Samozřejmě nechyběl ani tolik milovaný popcorn.

Promítání vykouzlilo dětem pohodové odpoledne. Určitě v tom budeme i na
dále
jednou měsíčně pokračovat. Hned, jak bude vhodná epidemiologická situace,
budeme promítat i pro děti, které nenavštěvují naše Klubíčko.



A co nás čeká ve vánočním prosincovém Klubíčku?

-DDM rozvoníme výrobou pečeného čaje
-vyrobíme si vánoční přáníčka
-promítneme animáček
-uspořádáme vánoční diskotéku

Úkol č. 2:

____________________________________
             Jméno a příjmení



Vánoční spojovačka



Výsledky soutěže z posledního čísla 2/21

Hyková Jana
Vepřeková Adriana
Topinková Tereza

www.zusaddmhostinne.cz


