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Závěrečný koncert

se uskutečnil ve čtvrtek 16. 6. 2022 v prostorách
Národního domu v Hostinném. Již od odpoledne
bylo z tamějších prostor slyšet zkoušení
jednotlivých účinkujících. 
Prostor pódia tentokrát zaplnily, kromě jiných,
i bicí nástroje. Představila se všechna hudební
oddělení naší školy. Bylo tedy jisté, 
že koncert bude opravdu pestrý. Představili se jak
malí muzikanti, tak zkušení hráči a soubory. Se ctí
jsme tak zakončili naši koncertní sezónu a budeme
se na vás těšit v novém školním roce.
Děkuji všem svým kolegům za přípravu jejich žáků
a spolupráci při organizaci tohoto koncertu.
                                                                                        Iva Svobodová





"Něco je ve vzduchu"

2.6.2022 se po dvouleté odmlce, v důsledku vládních
omezení, konalo tradiční, závěrečné vystoupení
tanečního oboru ZUŠ Hostinné 
"NĚCO JE VE VZDUCHU". Zatančili zde žáci v
jednotlivých choreografiích, které reflektovaly, co vše
je možné zachytit v prostoru kolem nás. Vystoupení
se účastnily všechny ročníky základního studia od PTV
2 (přípravné taneční výchovy) až po žákyně 2. stupně.
Na konci vystoupení se představily absolventky 
1. stupně a tradičně dostaly šerpy od paní ředitelky.
Jejich vystoupení s choreografií „Řekni mé jméno“
bylo totiž absolventské. Zároveň se přišly uklonit 
i absolventky z loňského roku 2020-21, které minulý
rok neměly možnost zatančit na jevišti a jejich
šerpování proběhlo pouze v ústraní tanečního sálu.
Děkujeme za hojnou účast a potlesk, který si děti
určitě zasloužily.



Proč v Hankově domě? 
V roce 2013 zasáhla Hostinné rozsáhlá povodeň, 
při které bylo definitivně zničeno kino. K události
došlo zhruba týden před tím, než se mělo uskutečnit
taneční vystoupení „V mysli“. Tehdy nám Hankův dům
podal pomocnou ruku a vystoupení se podařilo
zrealizovat ještě před koncem školního roku v
Hankově domě ve Dvoře Králové nad Labem.
Vzhledem k nevyhovujícím prostorám v Hostinném se
od té doby vystoupení tanečního oboru uskutečňuje
vždy v Hankově domě.
V roce 2019 přišla vlna covidu a s ní související vládní
opatření. Tentokrát nebylo pomoci a tancovat se
nemohlo. Přesněji řečeno mohlo, ale pouze v online
prostředí, případně v omezeném počtu. Tato situace
se protáhla i do dalšího roku. Nyní po covidové vlně
jsme opět na jevišti a nutno upřesnit, že 2 roky jsou 
v dětském světě dlouhá doba, takže pro většinu 
z nich, to byla úplná premiéra. 
O to větší uznání si zaslouží.

                                                                       Sylva Bednářová 
                                – vyučující tanečního oboru ZUŠ Hostinné





Absolventi 2022

Karolína Baracová, VO Tereza Beranová, VO

Markéta Čápová, VO Tereza Řeháková, VO

 

Doubravka Cicáková, VO Karolína Nedvídková, VO



Kateřina Svitáková, VO Vojtěch Milata, HO

Pavla Pažoutová, HO Barbora Paurová, HO

Vojtěch Gavenda, HO Marek Černý, HO



Rozálie Ullmanová, TO Karolína Nedvídková, TO

Nela Birtusová, TO Adéla Šoulavá, TO

Alexandra Morávková, TO Anna Magdaléna Krejčová, TO



DĚTSKÝ DEN PLNÝ PÍSNIČEK A POHYBU

Za DDM a ZUŠ Hostinné chceme poděkovat všem,
kteří se podíleli na organizaci DĚTSKÉHO DNE 
v Hostinném v sobotu 28. května 2022. 
Akce proběhla v městském parku a i přes počáteční
nepříznivé počasí ji navštívil velký počet dětí. 
Dětský den začal společným tančením na veselé
dětské písničky, dále následovala velká opičí dráha,
kde děti úspěšně překonávaly různé překážky. 
Hlavním programem bylo vystoupení Štístka a
Poupěnky, kdy celý park ožil jejich veselým zpěvem i
tancem. 
Po jejich vystoupení jsme pro děti připravili deset
soutěžních stanovišť, za jejichž splnění si děti mohly
vylosovat odměny. Během odpoledne bylo možné
navštívit dětské atrakce, ozdobit děti malbou na
obličej a občerstvit se.
Upřímné poděkování za finanční podporu patří Městu
Hostinné a Kabelové televizi OBR. 



Za reklamní dárečky pro děti děkujeme těmto
firmám: 
KRNAP, KRPA Paper, MEBYS Správce nemovitostí
Trutnov, MODEL Group, Tiskárna Voborník.

Ke zdárnému průběhu akce přispěli také: 
Technické služby Hostinné, Cukrárna – kavárna
Davídek, DJ Sláva Šmíd, Hasiči Hostinné, 
Diana Dufková foto a Městská hala Hostinné. 
Krásné léto přeje tým DDM a ZUŠ Hostinné
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Krásné léto všem!
V září se na vás všechny těšíme!

Na viděnou...


