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V novém ZUPu najdete:
 

- úvodní slovo
- přehled akcí

- rozvrhy učitelů
- plakáty
- tábory

- nabídku zájmové činnosti
- školní klub - KlubÍčko

- soutěž
 



Milí čtenáři, 

setkáváme se spolu nad prvním číslem ZUPu v
novém školním roce. Určitě jste všichni krásně
opálení, odpočatí, plni energie a chuti věnovat se
dalších 10 měsíců umění, a to jak hudebnímu, tak
výtvarnému či tanečnímu. Také my jsme se na vás
těšili. Během prázdnin jsme s finanční pomocí
města provedli velkou opravu koncertního křídla v
klavírní třídě, v budově DDM vybudovali venkovní
výtah a s dětmi na příměstských táborech
maximálně využívali nové školní hřiště naproti
budově DDM. V případě hezkého podzimního
počasí na hřišti uvidíte děti z našeho školního
klubu nebo z některých zájmových kroužků. 
Na shledání s vámi se těší a 
„šťastný nový školní rok 2022/2023“ 
                                                            
                                                              vám přeje
                                                        Martina Zemková



Akce v září 2022:

5. 9. (pondělí) a 6. 9. (úterý) – Přijímací zkoušky
do tanečního oboru (13:00-17:00)

7. 9. (středa) a 9. 9. (pátek) – Pohádkový park
Sněhurka a ??? trpaslíků (8:00-11:30)

9. 9. (pátek) – Vernisáž absolventů výtvarného
oboru v klášteře (16:00) 

16. 9. (pátek) – Sportovní den v Hostinném 
(8:00 – 11:30 park)

17. 9. (sobota) – Vystoupení zpěváků při slavnostní
otevření víceúčel. hřiště (15:20)

19. 9. (pondělí) – Dopravní výchova pro ZŠ 
(8:00-11:30)

20. 9. (úterý) – Dopravní výchova pro ZŠ
(8:00-11:30)



Připravujeme na říjen 2022:

7. 10. (pátek) – Koncert žáků k oslavě 150. výročí
gymnázia v Hostinném

8. 10. (sobota) – Vystoupení na vernisáži výstavy
gymnázia
 
19. 10. (středa) – Podzimáček I. 
– koncert dětí do 10 let (Národní dům, 18:00)

20. 10. (čtvrtek) - Podzimáček II. 
– koncert dětí do 10 let (Národní dům, 18:00)

26. 10. (středa) a 27. 10. (čtvrtek) 
– Podzimní příměstský tábor



Zápis žáků a domluva rozvrhu u jednotlivých učitelů:
 
Miroslav Baklík (akordeon, klavír, varhany) – čtvrtek 1. 9. (13:00-16:00), 
středa 7. 9. (13:00-17:00), učebna č.4

Sylvie Bednářová (taneční obor) – čtvrtek 1. 9. (10:00 – 14:00), pátek 2. 9. - 
pátek 9. 9. (13:00-17:00), učebna TO – přízemí DDM, Školní ul. 321

Matěj Hanč (bicí) – středa 7. 9. (16:00 – 18:00), učebna bicích nástrojů – přízemí DDM, 
Školní ul. 321

Štěpánka Hrubecká (klavír) – pátek 2. 9. (16:00 –18:00), úterý 6. 9. (16:00 – 18:00), učebna 4

Jaroslava Hrušková (výtvarný obor) – pondělí 5. 9. (13:00 – 17:00), učebna VO

Jana Kaplanová (bicí, trubka, zobcová flétna) – čtvrtek 1. 9. (13:00 – 15:30), 
úterý 6. 9. (13:00-16:00), učebna bicích nástrojů – přízemí DDM, Školní ul. 321

Michal Koudelka (kytara) – pondělí 5. 9. (16:00 – sraz všech žáků a jejich rodičů), 
učebna č. 6

Markéta Lhotová (výtvarný obor) – pondělí 5. 9., úterý 6. 9., čtvrtek 8. 9. 
(13:00 –17:00, učebna VO)

Ondřej Pešl (housle, viola, violoncello, ukulele, HN) – čtvrtek 1. 9., pátek 2. 9. 
(13:00 – 17:00), středa 7. 9., čtvrtek 8. 9. (13:00-17:00, učebna č. 6 a VO/HN)

Jakub Rojko (zobcová flétna, trubka, lesní roh, klavír) – čtvrtek 1. 9. (13:00-16:00), 
pátek 2. 9. (13:00 – 17:00, učebna č. 5)

Petr Slezák (zobcová flétna, trubka, pozoun, bicí, klavír) – pátek 2. 9. 
(14:00-18:00), pondělí 5. 9. (14:00 – 18:00), učebna č. 5

Iva Svobodová (sólový zpěv, sbor, 1.r. HN) – čtvrtek 1. 9. (13:00-16:00), 
pondělí 5. 9. - čtvrtek 8. 9. (13:00 –16:00, učebna č. 3)

Adéla Ščudlová (saxofon) – pátek 2. 9. (14:00 –17:00, učebna č.6)

Karolína Víznerová (saxofon) – pátek 2. 9. (15:00-17:00, učebna č.6)

Ondřej Vlach (elektrická kytara, baskytara) – pondělí 5. 9. (15:00-16:00), ZŠ Rudník

Martina Zemková (zobcová flétna, příčná flétna) – čtvrtek 1. 9., pátek 2. 9. 
(13:00-17:00), úterý 6. 9. - pátek 9. 9. (13:00 –17:00, ředitelna)

Veronika Zemková (zobcová flétna) – pátek 2. 9. (13:00 –17:00, ředitelna)







CHORVATSKO

Prvním táborem letošních prázdnin byl tábor konaný v
Chorvatsku a to od 1.7.2022 – 10.7.2022. Dlouhou náročnou
cestu jsme si zpříjemnili živou hudbou v podání
zaměstnanců ZUŠ a DDM, přičemž se do zpěvu zapojil
téměř celý autobus. Cílovým místem byla malebná vesnice
zvaná Sveti Filip i Jakov, kde na nás čekaly apartmány
nedaleko centra vesnice i pláže. 
Hlavní aktivitou celého týdne bylo trávení času na pláži,
koupání v moři, kde se děti potápěly a sbíraly mušle,
pozorovaly různé živočichy jako mořské ježky, mořské
hvězdice nebo rejnoky. Po poledním klidu následovalo
tvoření v režii výtvarného oboru pod vedením paní Jarušky
Hruškové, která s dětmi nejen malovala akvarelovými
pastelkami či fixami, ale ukázala dětem i práci s linorytem.
Nakonec se všichni společně vydali k moři, kde svojí
kresbou ozdobili kameny u mola. 
Zpestřením týdne byly dva výlety, a to plavba lodí na ostrov
zvaný Vrgada, kde jsme se vykoupali v krásné čisté laguně,
vystoupali jsme na místní kopec s kostelíčkem a užívali jsme
si krásného výhledu na celý ostrov. Zpáteční cestu jsme si
zpestřili večeří v podobě pizzy a smažených rybiček zvaných
grundle. Druhým výletem byla návštěva večerního Zadaru,
kde jsme měli možnost vidět magický západ slunce, slyšet
mořské varhany, podívat se po historickém centru města,
kde si děti měly možnost zakoupit drobné dárečky na
památku. 
          



 Každý večer byl obohacen živou hudbou a společenskými
hrami, při kterých se děti spřátelily. Při zpáteční cestě jsme
se ještě zastavili v chorvatském aquaparku, kde se nejen
děti vyřádily. Všichni příjemně znavený jsme cestu k našim
domovům prospali. 

Martina Zemková, Verča Zemková, Káťa Víznerová, Ondra Pešl,
Jaruška Hrušková, Edita Pecháčková, Míša Halenarová



„Za pokladem pevnosti Boyard“ – 11. 7. - 15. 7.

Během tábora se děti ocitly na francouzské pevnosti
Boyard. Ve čtyřech týmech týden plnily úkoly a soutěže, za
které získávaly klíče. Dokonce došlo i na návštěvu otce Fury,
jehož hádanky se děti snažily vyřešit. Mimo to jsme si
společně prohlédli výstavu v místním muzeu a ve středu se
vydali na výlet do Baldova světa v Mladých Bukách, kde se
děti vyřádily na prolézačkách a trampolínách.
 Věříme, že si všichni tábor moc užili. Svědčí o tom i fakt, že
někteří rodiče museli své děti dlouho přemlouvat, aby je
dostali odpoledne domů, což nás jako vedoucí velice
potěšilo. 😊

Verča Zemková, Vojta Polanský



Prázdninová Pecka – 16.7–22.7. 2022

Tropický týden jsme strávili v rodinném zázemí kempu
Pecka, který se nachází pod stejnojmenným hradem.
Kouzelná příroda s koupalištěm přímo vybízela k letním
radovánkám a prázdninovému relaxu. Každý den jsme
začali rozcvičkou a po snídani nás čekal pestrý program plný
zábavy a veselých her. Užívali jsme si střelbu ze vzduchovek,
míčové hry, turnaj v ping pongu, dovádění ve vodě, opékání
buřtů a nechyběla ani diskotéka, kde jsme mohli obdivovat
nejrůznější taneční kreace. Samozřejmě jsme si vyrobili i
krásné táborová trička. Příjemným zpestřením bylo i
posezení u táboráku s živou country hudbou, o kterou se
postarali zaměstnanci a přátelé ZUŠ Hostinné.  Výlet na
hrad Pecka byl pro mnohé zkouškou fyzické zdatnosti,
kterou ovšem všichni zvládli a odměnou byla krásná
prohlídka se zajímavým výkladem paní průvodkyně.
Poslední večer se nesl v duchu loučení, kdy se rozdávaly
diplomy a drobné ceny.                                                  
Tábor jsme si všichni užili a už se moc těšíme na příští rok.

Míša Halenarová, Verča Zemková, Jirka Šťovíček



MASTERCHEF III. 

Jako každým rokem se i letos opět konal tábor MASTERCHEF
III., který se uskutečnil ve dnech 25.7.2022-29.7.2022 v
kuchyni na Odborném učilišti v Hostinném. Osm dětí si
společně každý den připravilo polévku, hlavní chod i
odpolední svačinku. Uvařily si například sýrové špízy, kuřecí
řízky, kuře na paprice, bábovky nebo bramborovou a
čočkovou polévku. Hlavní náplní tábora bylo děti naučit
pracovat s vybavením kuchyně, umět si rozvrhnout čas na
přípravu a samotné vaření, připravit si suroviny a umět číst
v kuchařkách, kterou si děti během týdne vytvořily přímo z
receptů, které jsme vařily.😊 

Klaudie Pecháčková a Edita Pecháčková



Míče, plavky, batůžky 2022

Slunečné prázdninové počasí v prvním srpnovém týdnu
dalo za vděk všem příznivcům převážně plavání.
Táborníkům v širokém věkovém rozpětí 5. až 15.let, kteří
vodu zrovna nemusí, přišlo zvláště vhod sprchování a
odpočinek ve stínu stromů na našem novém městském
koupališti. Toto osvěžení nás právě potěšilo po celodenním
výletu na exkurzi do Lesní školky Dolní Olešnice, kdy teploty
přesahovaly 30 stupňů. Štěstí jsme měli i při využívání malé
tělocvičny a kuchyňky, kterou neovlivnila stavba výtahu
uvnitř DDM. Novinkou byla i nově oplocená uzavíratelná
plocha pro míčové sporty s altánem, kde se sušily plavky a
odpočívaly batůžky.

Za rok se těší praktikant Ondra Jiruš a Jirka Šťovíček



HARRY POTTER

Posledním táborem letošních prázdnin byl tábor s názvem
HARRY POTTER, podle stejnojmenné známé série filmů.
První den dostali všichni malí kouzelníci přivítací dopis, kde
měly instrukce na následující aktivity. Mezi tyto aktivity
patřila například výroba hůlek a jedovaté soli, sportovní
soutěže, společně jsme si zkusili pár pokusů a nejvíce
zábavnou aktivitou byl výlet do Muzea kouzel v Pardubicích.
Zde jsme se zúčastnili kouzelnického představení, kde nám
dva kouzelníci předvedli spoustu zajímavých kouzelnických
triků. Na závěr tábora všechny děti úspěšně splnili
čarodějnickou zkoušku, za kterou dostaly certifikát s hůlkou
na památku. 

Edita Pecháčková, Kája Víznerová, Anet Horáková 







Jméno a přííjmení........................................................................................................

Soutěž o ceny!!!
      vypočítej, vybarvi a dones do DDM

 





Hostíkův ZUP - aneb zábavně umělecký průvodce vydává ZUŠ
Hostinné, 

Labská fortna 230, 
IČ 67440703,

 www.zusaddmhostinne.cz. 
Vychází měsíčně. Registrováno u ministerstva kultury ČR v Praze
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