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KONEC ŠKOLNÍHO ROKU UŽ JE ZA
DVEŘMI…

a my, učitelé i žáci, finišujeme ve všech směrech. 
Od 6. 5. probíhá v prostorách Františkánského kláštera
závěrečná výstava prací žáků výtvarného oboru, který
vyučují paní učitelky Markéta Lhotová a Jaroslava
Hrušková. V den vernisáže proběhl také koncert učitelů,
8. května flétnový soubor zahrál při příležitosti
připomenutí výročí osvobození. O dva dny později
proběhl koncert rodin, za týden pak třídní koncert žáků
Michala Koudelky a Petra Slezáka. 
Ve čtvrtek 20. 5. jste si mohli vyslechnout tóny převážně
klasické hudby v kostele Nejsvětější trojice. 
K největší akci, co do rozsahu i počtu obecenstva, patří
ZUŠ OPEN, kterou jsme letos uspořádali ve čtvrtek 
26. 5. od 9-17 h na náměstí, výtvarný a taneční obor se
prezentoval v Národním domě. Žáky hudebního a
tanečního oboru čekají ještě postupové zkoušky na
přelomu května a začátkem června.
Pedagogové DDM připravili 2 polytechnické projekty pro
žáky Krkonošského gymnázia. Pro žáky ZŠ K. Klíče a ZŠ
Rudník uspořádali soutěž v poznávání rostlin. V sobotu
28. 5. pak proběhly velkolepé oslavy dětského dne.
                                            
                                                                                   Martina Zemková



A co jsme si pro vás připravili na
poslední měsíc školního roku?

·Čtvrtek 2. 6. – vystoupení žáků tanečního oboru s
představením „Něco je ve vzduchu“ od 18 h v Hankově domě

·Úterý 7. 6. – koncert absolventů hudebního oboru od 18 h v
Národním domě

·Úterý 7. 6. – malování odstředivou silou na trička pro ZŠ
Sluneční Hostinné

·Úterý 14. 6. – slavnostní koncert Marka Černého a hostů od
19 h v Národním domě

·Čtvrtek 16. 6. – závěrečný koncert žáků hudebního oboru
od 18 h v Národním domě

·Sobota 18. 6. – vystoupení Dua V+V na vítání občánků v
Nemojově

·Pátek 24. 6. – vystoupení souboru Flauto dolce na vítání
občánků v Hostinném

·Pátek 24. 6. a pondělí 27. 6. – dopravní výchova pro
žáky I. stupně ZŠ

Těšíme se s vámi na léto a na tábory, které jsme si pro
děti připravili!

 



Představujeme se...
 
MIROSLAV BAKLÍK
Hudba mě provází téměř celý život.
Hned po školce jsem začal chodit na
akordeon k paní uč. Simoně Hučíkové,
díky které jsem u nástroje setrval celé
dva cykly na ZUŠ v Hostinném. Tento
nástroj mě doprovází dodnes. Krom
hraní na koncertech jsme se účastnili
pravidelně celostátních soutěží ZUŠ,
kdy jsme v letech 2008, 2011, 2014 a
2016 získali čtyři 2. místa v celostátních
kolech. V letech 2008 a 2014 získal dvě
2. místa za komorní hru, poprvé s
akordeonovým triem a podruhé v duu
se Šárkou Klazarovou. 

V letech 2016–2019 jsem studoval na Univerzitě v Hradci Králové
bakalářské studium Hudební výchova a Dějepis. Zde jsem měl
možnost docházet na konzultace hry na varhany, díky čemuž od
roku 2019 studuji Hru na varhany u prof. Jana Hory. V tomto oboru
letos absolvuji druhé bakalářské státnice.
 Během studia na UHK jsem měl možnost vystoupit společně s
orchestrem Filharmonie Hradec Králové v rámci Pedagogických dnů
UHK roku 2019. 

Za získaná ocenění jsem roku 2016 získal ocenění starostky města
Hostinné za reprezentaci města. Rovněž jsem byl na popud
tehdejšího ředitele Pavla Hučíka navrhnut na ocenění
Královehradeckého kraje.



Zúčastnil jsem se několika soutěží s mezinárodní účastí. Roku 2018
jsem získal ve hře na klavír 2. místo. Roku 2019 a po covidové pouze
roku 2022 jsem ve slovenském Ružomberku ve hře na varhany
získal dvě 1. místa.
Krom hraní se rád věnuji skládání. Pro své žáky skladby upravuji
nebo přímo skládám. Hudba mi umožňuje říci nahlas nevyřčené,
dává myšlenkám jasnou podobu. Skládám především pro varhany a
klavír, ale nebojím se zkoušet nové a neobjevené. Roku 2021 jsem
svou skladbu přihlásil do soutěže v rámci festivalu Dvořákovo
hudební Příbramsko a získal 1. místo.
 Kvůli hledání nových cest pro kompozici poslouchám téměř
všechny žánry. Myslím si, že každá hudba má své místo, a neměla
by být zatracována. I když se nám třeba nelíbí a naše srdce si k ní
nenašlo svou cestu, srdce jiných ji mohla nalézt a měli bychom
proto vůči ní mít úctu.
Nyní jsem pedagogem hry na akordeon, klavír a varhany na ZUŠ
Hostinné a ZUŠ Trutnov. Jsem členem hudební skupiny Black Jack.
Jsem členem Královédvorského chrámového sboru a zastávám post
varhaníka v kostele v Hostinném a Dolní Kalné.



Koncert učitelů

Začátkem května jste měli možnost vyslechnout Koncert učitelů.
Konal se v Národním domě a zúčastnili se ho všichni učitelé naší
školy. Repertoár byl široký, od klasické hudby po jazzové standardy.
Vznikla i unikátní kapela, pod taktovkou kolegy Petra Slezáka, který
zároveň prezentované skladby zaranžoval. 
Měli jsme radost z plného sálu aplaudujících diváků.
Za kolektiv učitelů děkuje
                                                                                             Iva Svobodová

Rodinný koncert

V úterý 10. 5. 2022 proběhl tradiční Rodinný koncert. Nálada byla z
počátku mírně napjatá.. zejména u vystupujících z řad rodičů. Po
vylosování pořadí jednotlivých čísel mohl koncert začít. Všichni svou
trému nakonec překonali a podali skvělé výkony.
Slyšeli jsme krásná čísla s různým nástrojovým obsazením, ale i
komorní pěvecká uskupení.
Za svůj výkon byli účinkující odměněni čokoládou. 
Děkuji všem, kteří našli odvahu a společně se svými dětmi vystoupili.
Pevně věřím, že se opět sejdeme příští rok.
                                                                                                Iva Svobodová



Kořeny - vernisáž výtvarného oboru

V pátek 6. května jsme s žáky výtvarného oboru, paní
ředitelkou a žáky pěveckého oddělení pod vedením
pí.uč. Ivy Svobodové, zahájili výstavu ve
Františkánském klášteře.
Kořeny - toto téma nás provázelo celým školním
rokem. Kořeny stromů, kořeny kultury, kořeny
národů... to vše a mnohem více, objevíte v našich
pracích, které zdobí zdi Františkánského kláštera do
26. června.
                                       Markéta Lhotová a Jaroslava Hrušková



ZUŠ Open

Ve čtvrtek 26. 5. 2022 si naše škola užila celorepublikový
happening ZUŠ Open. Na náměstí jste mohli slyšet žáky 
a učitele hudebního oboru. Nálada byla po celý den skvělá.
Sluníčko svítilo…jen ten vítr nám občas rozfoukával noty. 
V Národním domě byly k vidění choreografie našich
tanečníků a zároveň zde probíhala tiskařská dílna na téma
"Prvohorní moře" připravena učitelkami a žáky výtvarného
oboru. 
V dopoledních hodinách náš program vyslechli žáci místních
i okolních škol. Odpoledne si nás přišli poslechnout
kolemjdoucí a veřejnost. 
                                                                                                 Iva Svobodová









Školní klub „KLUBÍČKO“

Hned na začátku měsíce května se naše děti rozhodly vyrobit přáníčka pro 
maminky ke dni matek. Kluci se pustili do vybarvování srdíček a holky
tvořily maminkám skládané kytičky z papíru, ke kterým připojily svá láskyplná 
věnování. Všechny maminky měly z velikého snažení dětí určitě velikou radost.
Jako každé jaro tradičně sledujeme, co se děje na komínech v Mladých Bukách 
a Bohuslavicích. Život čapích párů a jejich potomků nás natolik zaujal, že jsme si
v DDM společně vyrobili komín s hnízdem a čápem, který už má
vajíčka. Samozřejmě nechybějí jména čápů a informace, kde můžeme obě hnízda
sledovat.
V obou hnízdech se už v těchto dnech vylíhla malá čápata a my nadále budeme
sledovat jejich vývoj. 



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

                          - pokračujeme v čapím workshopu

                          - dopravní výchova BESIP



DEN DĚTÍ - SOUTĚŽ

 Vyškrtej z osmisměrky názvy zvířat a ze zbylých písmen
sestav tajenku.

TAJENKA:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:
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Vítězové soutěže
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Míša Drápalová
Radim Lichosyt
Domča Bartoš


