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Úvodní slovo

Sluneční paprsky pomalu nabírají na síle, posilují
naše pozitivní myšlení a zahání chmury.
S větší energií se pouštíme do dalších aktivit, které
nám nebyly po dva roky umožněny. Dům dětí 
a mládeže připravil program pro velikonoční
prázdniny, soutěže 
a tanečky na velikonoční rej masek, hudebníci ze
ZUŠky plánují v Národním domě Velikonoční
koncert a ještě týden před tím benefiční koncert
pěvecké třídy 
pro Ukrajinu. 
Ač se to možná zdá být ještě daleko, pracujeme již
na programu oslav čarodějnic i dětského dne. 
Letos nás velmi mile překvapil obrovský zájem 
o letní tábory. Většina z nich je už plně obsazená 
a další případné zájemce vedeme jen jako
náhradníky. 
Několik volných míst máme ještě pro děti (event.
jejich rodiče) na zájezd do Chorvatska. V případě
zájmu se obracejte v ZUŠ na paní Kateřinu
Víznerovou. 
                                                                            Martina Zemková



A co nás tedy konkrétně čeká v
nejbližší době?

·5. dubna – Zpíváme pro Ukrajinu 
(Národní dům, 17:00)
·12. dubna – Velikonoční koncert 
(Národní dům, 18:00)
·6. května – Vernisáž výtvarného oboru 
(Františkánský klášter, 16:00)
·10. května – Koncert rodin 
(Národní dům, 18:00)
·20. května – Chrámový koncert 
(kostel, 17:00)
·26. května – ZUŠ OPEN 
(náměstí, Národní dům)

Příjemné prožití velikonočních svátků,
hodně sluníčka a dětem bohatou nadílku

přejí zaměstnanci ZUŠ. 



Představujeme se...

Jakub Rojko, DiS. je absolventem Pražské konzervatoře.
Studoval hru na lesní roh u MgA. Jany Švadlenkové, Ph.D.
a hru na klavír u MgA. Michaely Lábové. Je pedagogem
na ZUŠ Hostinné a ZUŠ R. A. Dvorského. Vyučuje hru na
lesní roh, trubku, klavír, zobcovou flétnu a sólový zpěv. V
únoru 2017 vystoupil na Matiné Bedřicha Smetany jako
hráč v Symfonickém orchestru Pražské konzervatoře v
Národním divadle v Praze. Zúčastnil se v květnu 2018
projektu: ,,Side by side‘‘ (bok po boku) s orchestrem
Royal Concertgebouw Amsterdam pod taktovkou
Daniela Gattiho na Pražském jaru, kde získal čestný
certifikát o účasti. V roce 2018 vystoupil sólově s
orchestrem působícím v Trutnově. V roce 2021 započal
studium na Univerzitě Hradec Králové, kde studuje
sólový zpěv u Mgr. et. MgA. Markéty Štefanikové. Je
stálým členem Královédvorského chrámového sboru a
orchestru, jako hráč na lesní roh a zároveň tenor pod
taktovkou MgA. Víta Havlíčka, Ph.D. 



Soutěž Základních uměleckých škol v
sólovém a komorním zpěvu

Ve středu 9. března se čtyři zpěváci zúčastnili
okresního kola v sólovém a komorním zpěvu, které
pořádala ZUŠ A. M. Buxton v Úpici. Od samého rána
panovala mezi dětmi skvělá nálada a všichni se těšili
na svá vystoupení. I atmosféra na místě konání byla
velmi příjemná. I přes lehkou nervozitu se zpěvákům
zadařilo a odvezli si následující ocenění: Anička
Grundová – 2. místo, Vojta Valeš – 1. místo s
postupem do Krajského kola, Kačka Juryk – 2. místo a
Emilka Kaplanová – 1. místo s postupem do Krajského
kola.
Domů jsme odjížděli unavení, ale velmi spokojení.
V úterý 22. 3. 2022 následovalo Krajské kolo soutěže
ZUŠ, kam jsme se vydali s Vojtíkem a Emilkou. Konalo
se na ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové. Zde byla již
konkurence větší, ale naši zpěváci na sobě tentokrát
žádnou trému nedali znát a podali oba skvělé výkony.
Z Krajského kola jsme si odvezli tato ocenění: Vojta
Valeš – 2. místo a Emilka Kaplanová – 3. místo.
Všem zpěvákům, kteří se soutěže zúčastnili bych
chtěla poděkovat za jejich píli.



Děkuji také rodičům, kteří nám zajistili dopravu na
místo určení. Jmenovitě panu Luboru Grundovi a
Marušce Valešové.
Velmi děkuji svému kolegovi Miroslavu Baklíkovi za
klavírní spolupráci.
                                                                                                                  Iva Svobodová



Soutěžní přehlídka 
Tanečního oboru ZUŠ

Dne 25. 3. 2022 taneční obor naší ZUŠ ožil a po 2 letech
marného boje s různými omezeními se dostal opět na jeviště.
Šlo o postupovou přehlídku tanečních oborů v rámci okresu
Trutnov. Pro některé děti to byl vůbec první zážitek na jevišti.
Ne že by byly tak malé, ale v minulých letech prostě nemohly.
Pro ty, které se s jevištěm již setkaly, to byla po 2 letech,
počítáno dětským časem, téměř premiéra. Soutěžní přehlídky
se zúčastnily tři choreografie: „Za motýlkem“, „A ty musíš býti
má“ a „Řekni mé jméno“. Sice nás letos lockdown nepotkal, ale
od září jsme se potýkali s různými omezeními z důvodu
karantén, k nimž se přidala i častá nemocnost dětí. Takže
nacvičit jednotlivé choreografie nás stálo celkem velké úsilí a do
poslední chvíle nebylo jisté, jak to dopadne. Nakonec vše dobře
dopadlo nejenom v nácviku, ale také na jevišti. Sice se nám
letos nepodařilo probojovat do krajského kola, ale vzhledem ke
všem překážkám považuji za veliký úspěch samotnou
skutečnost, že děti na jeviště nastoupily, jako by to dělaly běžně,
a vše zatancovaly dokonce lépe než při nácviku. Za to jim patří
velký dík. Tyto choreografie určitě budete mít možnost
shlédnout společně s dalšími v Hankově domě ve Dvoře králové
nad Labem na závěrečném tanečním vystoupení, případně i v
Hostinném během ZUŠ OPEN. Těšíme se po dlouhé době opět
na diváky. 
                                                                    Sylva Bednářová







   Školní klub „KLUBÍČKO“
 

Máme tu březen, měsíc, ve kterém se pomalinku
loučíme se zimou a vítáme jaro. 
Sluníčko už krásně hřeje, kvetou první květiny 
a také v našem DDM se díky šikovným dětem vše
rozzářilo jarními barvami.
Tvořili jsme papírové kytičky do váziček a vyzdobili
jsme si nástěnky.
Nezapomínáme ani na pohyb a alespoň dvakrát
týdně protáhneme ztuhlá těla od sezení ve školních
lavicích. 
V naší ,,pohybovce“ děti hrají nejraději mrazíka 
a pamatováka, kdy nechybí zdravá soutěžní rivalita,
zápal pro hru a hlavně sportovní duch.
Školní družina nabídla také dětem možnost zúčastnit
se návštěvy sférického kina, kde promítali film o
hvězdách a kosmonautech. 
Sférické kino je vlastně velká nafouknutá kopule,
ve které se leží na zemi a promítaný film je možné 
sledovat ve formátu 360 stupňů.  
Děti jsou tak plně vtáhnuté do děje.



A co pro Vás chystáme v „KLUBÍČKU“
v dubnu?

 
výrobu velikonočních dekorací

výroba zvířátek z ponožek
promítání animáčku

 





9 - hnědá
10 - tmavě modrá
11 - světle modrá
12 - tmavě zelená
13 - světle zelená
14 - žlutá

 Vyřeš příklady a vybarvi velikonoční
vajíčko dle výsledků!

15 - oranžová 
16 - červená 
17 - růžová
18 - fialová
19 - šedá 
20 - černá

 
Jméno a příjmení....................................

Soutěž



Jarní křížovka

Vylušti křížovku, tajenku zapiš a obrázek vybarvi!!!

Jméno a příjmení........................................................



Vítězové soutěže
z čísla 03/22

Jánošík Máťa
Lecová Lucie

Vepřeková Adriana
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