
 

 

 

 

 

Školní 321, 543 71 Hostinné 
 

 

Tel.: 728 737 281 - Michaela Halenarová (vedoucí DDM) 

602 680 437 - Jiří Šťovíček (pedagog DDM) 

602 528 637 - Edita Pecháčková-školní klub (pedagog DDM) 

 

721 138 125 - Martina Zemková (ředitelka ZUŠ) 

602 528 600 - Kateřina Víznerová (účetní) 
 
 

 

Nabídka zájmové činnosti 

Školní rok 2022/2023  

 říjen 2022–květen 2023 

 

      PŘIJĎTE MEZI NÁS 

Zápis do zájmových  

kroužků probíhá už nyní. 

Těšíme se na Vás! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vážení rodiče, milé děti,  

v tomto letáku DDM a ZUŠ Hostinné pro školní rok 2022/2023 nabízíme dětem 

a žákům zájmovou činnost v mnoha oblastech. Mohou si své zájmy a dovednosti 

prohloubit přímo v našich kroužcích, jejichž nabídku naleznete v této brožurce.   

Dále nabízíme dětem, které již věkově odrostly školní družině, aktivně strávit 

čas v příjemném prostředí Školního klubu a čekat tak pod dohledem pracovníka 

DDM na dopravní spoj či konec pracovní doby rodičů. 

V případě, že by vládou ČR došlo opětovně k uzavření DDM, bude vám ponížena 

úplata za vzdělávání adekvátní částkou. Nemusíte mít tedy obavy přihlásit své děti 

do kroužků.  

 

Vyberte si z naší nabídky a my se vynasnažíme, aby vaše děti byly u nás 

spokojené a šťastné.  

Zaměstnanci DDM ZUŠ 

 

Přihlášky do zájmových útvarů (dále jen ZÚ) si vyzvedněte v kanceláři DDM 

nebo vytiskněte z našich webových stránek 

(https://www.zusaddmhostinne.cz/) a přineste co nejdříve do kanceláře DDM. 

Přihlášky jsou závazné, na pozdější změny bude nahlíženo stejně jako na zrušení 

zápisu ke školnímu vzdělávání podle platných předpisů a neosvobozuje od 

úhrady zápisného. 

Většina informačních schůzek se bude konat v prostorech DDM. Na těchto 

schůzkách se členové kroužku dohodnou s vedoucím na dni a času pravidelných 

schůzek, na místu konání, potřebném vybavení, způsobu docházky, odchodu dětí 

apod. 

 

 



Zájmové útvary DDM ZUŠ v Hostinném 

- kroužky mohou navštěvovat i děti z okolních obcí 

  

Kuchaříci 

Pro kluky a holky, co mají chuť nejen na něco 

dobrého, ale chtějí být součástí týmu, uvařit 

dobré jídlo, upéct dezert či připravit salát dle 

svých receptů. Kroužek podporuje u dětí fantazii, 

kreativitu a snad i chuť pomáhat doma rodičům 

při vaření. Co si uvaříme – to si taky sníme.  😊 

Vedoucí: Michaela Halenarová, 

 věková skupina od 8 let 

 

Cena kroužku: 1 200 Kč  

Termín informační schůzky:  

pondělí 12. 9. 2022 v 15:00 (budova DDM) 

 

 

 

 

Rybáři 

Kroužek pro všechny milovníky rybaření. Během 

roku získáte všechny potřebné vědomosti a 

dovednosti, připravíte se na rybářské zkoušky, a 

to vše ve spolupráci s místní organizací 

rybářského svazu pod vedením zkušeného 

vedoucího.  

Vedoucí: Jiří Šťovíček  

Věková skupina od 8 let 

 

Cena kroužku: 750 Kč 

Termín informační schůzky:  

úterý 13. 9. 2022 v 16:00 (budova DDM) 

 



 

  

Včelaříci 

Cílem kroužku je naučit děti základům chovu 

včel a získávání medu. Děti na schůzkách pečují 

o vlastní úl a včelstvo, prakticky se seznámí 

se životem a biologií včelstva a s rolí včely 

v přírodě. Odměnou za celoroční práci bude 

sklenice medu. Kroužek bude probíhat od 

poloviny září do konce října, od poloviny dubna 

do konce června. Schůzky 1x týdně po 90 min. 

Vedoucí: Jan Materna a Jan Materna ml., věková 

skupina – od 7 let 

 

cena kroužku: 500 Kč 

Začínáme v pondělí 26. 9. 2022 v 16:15 v areálu 

Františkánského kláštera 

 

 

  

Průzkumník přírody  

Přírodovědně zaměřený kroužek pro zvídavé děti, 

které mají zájem o přírodu. Kroužek je zaměřen 

na poznávání přírody okolo nás dle ročního 

období. Využijeme krásného prostředí v okolí 

Hostinného k pravidelným vycházkám, kde 

budeme poznávat rostliny a živočichy. Součástí 

schůzek budou také poznávací 

a postřehové hry a exkurze.  

Vedoucí: Michaela Halenarová 

Věková skupina od 7 let 

 

Cena kroužku: 700 Kč  

Termín informační schůzky: 

pondělí 12. 9. 2022 v 15:30 (budova DDM) 

 



  

Flétnička 

Kroužek hry na zobcovou flétnu je určen 

začínajícím hráčům, kteří se naučí techniky 

dýchání, držení nástroje a nasazování tónů. Během 

roku zahrají jednodušší písničky a vánoční koledy. 

Zkušenější hráči budou rozvíjet prstovou techniku, 

učit se nové tóny a písničky.  

Kroužek se bude konat každý čtvrtek na budově 

ZUŠ v čase 14:15 - 15:15. 

Vedoucí: Martina Zemková 

Věková skupina od 6 let 

 

Cena kroužku: 800 Kč 

Termín informační schůzky:  

čtvrtek   22. 9. 2022 v 14:15 (budova ZUŠ) 

 

  

Táborová kytara  

Oblíbený kroužek pro všechny muziky chtivé 

nadšence. Naučíme se akordy (nepotřebuješ znát 

noty) a spoustu nových písniček. Už na třech 

akordech si zazpíváme a zahrajeme. Tak se neboj a 

přijď mezi nás!  

 

Věková skupina od 10 let 

 

Cena kroužku: 800,- 

Termín informační schůzky:  

pondělí 19. 9. 2022 v 17:00 (budova DDM) 

 

 

 

 



 

 

VZDĚLÁVACÍ 

 

  

Angličtina  

Chceš se naučit základní slovíčka z různých 

okruhů angličtiny? Učíme se zábavnou hravou 

formou! Pexeso, říkanky, barevné pracovní listy, 

videa – díky těmto způsobům nám to půjde 

snadno! 

Vedoucí: Edita Pecháčková 

Věková skupina od 6-7 let 

 

Cena kroužku: 750 Kč 

Termín informační schůzky: 

středa 21. 9. 2022 v 15:30 (budova DDM) 

 

 

 

 

  

Ukulele 

V tomto kroužku se naučíme nejzákladnější rytmy 

a akordy na ukulele. Naučíme se způsob nácviku 

ukulelových rytmů a různých typů úderů. Také se 

naučíme základní akordy, díky kterým budeme 

moct zahrát i zazpívat spoustu známých písniček.  

Vedoucí: Martin Jirků 

Věková skupina od 10 let 

 

Cena kroužku: 800,- 

Termín informační schůzky: 

úterý 20. 9. 2022 v 15:00 (budova DDM) 

 

 



  

Badminton 

Oblíbený kroužek s několikaletou tradicí a zkušeným 

vedoucím. Naučí vás taktiku, základní údery a 

pravidla hry.  

Vedoucí: Petr Čeřovský 

Věková skupina – od 8 let 

 

Cena kroužku: 950 Kč 

Termín informační schůzky:  

čtvrtek 15. 9. 2022 v 15:00 (budova DDM) 

 

  

Basketball a streetball  

Kroužek určený dětem se zájmem o basketball a 

streetball – populární hra, při které se zpravidla 

využívá pouze jedna strana hřiště. Uvítáme mezi 

sebou i úplné začátečníky.  

Vedoucí: Dušan Kučera 

Věková skupina od 8 let 

 

Cena kroužku: 1100 Kč 

Termín informační schůzky:  

pondělí 12. 9. 2022 v 15:00 (budova DDM) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Horolezci 

Adrenalinový sport nejen pro odvážné mladé muže. 

Poznáte horolezeckou výstroj, naučíte se vázat 

uzle, pracovat s lanem. Budete zvyšovat svou 

fyzickou zdatnost na horolezecké stěně.  

Vedoucí: M. Šeda a T. Šeda 

Věková skupina od 8 let 

 

Cena kroužku: 1100 Kč 

Termín informační schůzky:  

středa 14. 9.2022 v 16:00 (budova DDM) 

 

 

 

 

 

 

Sportovní hry  

Sportovní kroužek vhodný pro děvčata a chlapce. 

Zaměříme se na různorodou pohybovou aktivitu 

včetně míčových her, lehké atletiky a cvičení 

s využitím sportovního nářadí a náčiní v tělocvičně 

či venku. 

Vedoucí: Michaela Halenarová Věková skupina od 

7 let 

 

Cena kroužku: 950 Kč 

Termín informační schůzky:  

pondělí 12. 9. 2022 v 16:00 (budova DDM) 

 



 

 

  

Mladí hasiči 

Kroužek mladých hasičů funguje pod záštitou 

místního Sboru dobrovolných hasičů. Náplní kroužku 

je vzdělání v požárním odvětví, obsluha techniky, 

útoky, teorie požární ochrany a prevence, posílení 

vlastností správného hasiče – bdělost, pohotovost, 

kázeň, obětavost, odvaha, čest, poctivost, 

prozíravost, vytrvalost, pracovitost a láska 

k bližním.  

Vedoucí: Monika Šmídová 

Věková skupina 1. – 9. třída 

 

Termín schůzky:  

pátek 23. 9. 2022 od 15:00 u hasičárny  

  

Střelecký kroužek 

Oblíbený kroužek pro kluky a holky, ve kterém 

získáte základy střelby ze vzduchových pušek, 

zvládnete techniku obsluhy a přísná pravidla při 

manipulaci se zbraní. Schůzky 1x týdně. 

Vedoucí: Jiří Šťovíček 

Věková skupina od 8 let 

 

Cena kroužku: 750 Kč 

Termín informační schůzky:  

úterý 13. 9. 2022 v 15:00 (budova DDM) 

 



  

Keramická dílnička  

Kroužek je určen dětem, které mají zájem o 

modelování z hlíny a vyrábění různých 

jednoduchých výrobků (např. keramických ozdob, 

misek, hrníčků apod.).   

Vedoucí:  

Jana Ditrichová (1.-3.třída) 

Termín informační schůzky: 

středa 14. 9. 2022 v 15:00 

 

Jiří Šťovíček (od 4.třídy) 

Termín informační schůzky: 

 úterý 13. 9. 2022 v 15:30 

 

Cena kroužku: 800 Kč 

 

  

Šikovné pacičky 

Kroužek pro všechny, kteří rádi tvoří, vyrábí a 

recyklují. Pojď s námi vytvořit něco pro radost a 

naučit se nové „fígle“ ☺. Výrobky vyzdobíme nejen 

prostory DDM, ale i naše pokojíčky. Učíme se 

kreativitě a novým technikám.  

Vedoucí: Edita Pecháčková 

Věková skupina od 7 let 

 

Cena kroužku: 850 Kč 

Termín informační schůzky: 

čtvrtek 22. 9. 2022 v 15:00 (budova DDM) 

 

 

 

 



 

  

Elektrokroužek 

Základy elektroniky a elektrotechniky, 

analogové obvody, digitální obvody, 

mikroprocesory, základy jejich programování. 

Také ti tyto pojmy nic neříkají, ale přesto bys 

chtěl mít doma sestrojeného vlastního robota 

na úklid pokojíčku? U nás se ti to možná podaří.  

Vedoucí: Bruno Scharm 

Věková skupina od 10 let 

 

Cena kroužku: 800 Kč 

Termín informační schůzky:  

čtvrtek 15. 9. 2022 v 15:00 (budova DDM) 

 

  

Lego-robot, Merkur  

Máte zkušenost s legem technic a chcete se 

naučit ovládat stavebnici pomocí telefonu či 

tabletu? Pak je tento kroužek ta správná volba. 

S trochou píle, vytrvalosti a smyslem pro 

konstrukci se naučíte sestavovat roboty a 

programovatelné strojky nejvyšší modelové 

řady lega.  

 

Vedoucí: Jiří Šťovíček  

Věková skupina 10 až 18 let 

 

Cena kroužku: 800 Kč 

Termín informační schůzky: 

úterý 13. 9. 2022 v 16:30 (budova DDM) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Počítačový kroužek s 3D tiskem 

 

Slyšel jsi už někdy spojení 3D? Zaujalo Tě to? 

Chtěl/a by ses dozvědět víc? Pokud ano, přijď 

mezi nás. Spolu se budeme věnovat nejen 

základům modelování v 3D programu, ale i 

základům 3D tisku. Vyrobíme si klíčenku, 

tvořítka na vánoční cukroví apod. Schůzky 

1x za 14 dní v pondělí v čase 15:15 – 17:15.  

 

Vedoucí: Olga Žiláková 

Věková skupina od 10 let 

 

Cena kroužku: 900 Kč 

Termín informační schůzky: 

pondělí 19.9. 2022 v 15:15 (dudova DDM) 

 



  

Berušky  

Rád zpíváš, tancuješ, tvoříš a bavíš se s 

ostatními dětmi? Chceš poznat nové 

kamarády? Tento kroužek ti nabídne hodiny 

společné zábavy. Naučíš se novým věcem – 

básničky, písničky, tanečky a říkanky.  

Vedoucí: Edita Pecháčková, věková skupina – 

4 až 6 let 

 

Cena kroužku: 700 Kč 

Termín informační schůzky:  

středa 21. 9. 2022 v 15:00 (budova DDM) 

 

  

Žonglování  

V tomto kroužku se naučíme základní 

techniky žonglování, které přispívají k lepší 

koordinaci těla, soustředění a prostorové 

orientace. 

Žonglovat budeme s míčky, postupem času i s 

kužely. 

Vedoucí: Martin Jirků 

Věková skupina od 7 let 

Cena kroužku: 750,- 

Termín informační schůzky:  

úterý 20. 9. 2022 v 15:30 (budova DDM) 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Moderní tanec 

Náš moderní tanec je především taneční zábavou 

pro začátečníky. Dětem nabízíme širokou škálu 

tanečních stylů. V hodinách jsou rozvíjeny 

pohybové schopnosti, dovednosti a rytmika. Při 

nácviku choreografií dbáme na spolupráci a 

správné držení těla. 

Vedoucí: Tereza Brzková 

Věková skupina 9-12 let  

 

Cena kroužku: 800 Kč 

Termín informační schůzky:  

čtvrtek 15. 9. 2022 v 15:00 (budova DDM) 

 

  

Zumba 

Tento kroužek je vhodný pro všechny, kteří mají 

rádi pohyb, hudbu a tanec. Děti se učí týmové 

spolupráci, uvědomují si rytmus a tempo, správné 

držení těla a zlepší si i fyzickou kondici.  

Vedoucí: Tereza Brzková 

Věková skupina 5-8  

 

Cena kroužku: 800 Kč 

Termín informační schůzky:  

čtvrtek 15. 9. 2022 v 15:00 (budova DDM) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Školní klub „Klubíčko‘‘  

Školní klub Klubíčko je určen převážně pro žáky 3. – 9. tříd, 

kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce do školní 

družiny. Kapacita klubu je 34 dětí.  

Pravidelná činnost Klubíčka probíhá v prostorách DDM od 

11:30 do 16:30 h. Děti mohou samovolně přicházet a odcházet. 

K dispozici mají hernu s elektronických basketbalem, stolním 

fotbalem a air hokejem, v dalších učebnách si píší domácí 

úkoly, hrají deskové a karetní hry. V učebně pohybových 

aktivit lze cvičit, hrát vybíjenou či jiné míčové hry. Součástí 

činnosti klubu jsou též menší výtvarné dílničky, společné 

promítání pohádek a dětských filmů, čtenářský klub a za 

příznivého počasí pobyt na hřišti nebo v parku pod dohledem 

vedoucí klubu.  

Cena – 1200 Kč / školní rok  
Kontakt na vedoucí DDM – 728 737 281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zájmové vzdělávání dospělých 

Název kroužku Vedoucí Informace 

 

Jóga 

Kolektiv cvičitelek 

Líba, Marcela, Soňa 

 

tel: 723 877 409 

 

Večerní badminton 

 

Petr Čeřovský 

 

tel: 605 037 778 

Kondiční cvičení 

čtvrtek 

9:00 – 10:00 

 

Míša 

 

tel: 728 737 281 

 


