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Milí přátelé, 

máme za sebou v tuto chvíli téměř 1. čtvrtletí
školního roku. Doufám, že už bude probíhat v
klidnějším duchu tak, jak tomu bylo před vypuknutím
pandemie. Že se blýská na lepší časy, potvrzují i počty
žáků v jednotlivých oborech ZUŠ. Hře na hudební
nástroj či zpěvu se věnuje 126 dětí, v tanečním oboru
je zapsáno 71 žáků a výtvarný oboru studuje 48 dětí.
Celkem to je 245 žáků (v loňském roce bylo 232).
Několik zájemců o hudební obor jsme dokonce
nemohli z kapacitních důvodů přijmout. 
Velmi nás těší velký zájem veřejnosti o studium na
naší ZUŠ. Nadále se budeme snažit o zvyšování kvality
naší výuky a rozvíjet v dětech lásku k umění.

Také v DDM se oproti loňskému roku výrazně zvýšil
počet dětí v zájmových kroužcích. Zatím se ještě
můžete v případě volného místa přihlásit, takže
souhrnné počty dětí se dozvíte v prosincovém čísle.

Ráda bych také touto cestou poděkovala pedagogům
z DDM za perfektně uspořádané výlety o podzimních
prázdninách. Lunapark v Liberci i jaroměřský Laser
game nadchly všechny děti natolik, že si chtějí akce
zopakovat o jarních prázdninách… 😊

Martina Zemková



čtvrtek 10. 11. – Podzimní koncert 

pondělí 14. 11. – Promítání pohádky pro
veřejnost (DDM, 14:00-15:30)

neděle 27. 11. – Vystoupení při rozsvěcení
vánočního stromu

pondělí 28. 11. – Vánoční keramická dílna
pro veřejnost (17:00-19:00)

školní klub – listopadový turnaj v air hockey

A co pro vás chystáme v listopadu? 

      (Národní dům, 18:00)





Podzimáček
Zahajovacím koncertem nového školního roku se
již tradičně stává Podzimáček. Je to koncert pro
děti do 10 let. Vystupují zde muzikanti, kteří již naši
školu nějaký čas navštěvují, ale také ti, kteří k nám
do školy začali teprve chodit. Pro „nováčky“ se
tento koncert stává jejich úplně prvním
vystoupením před publikem, které tvoří rodiče,
prarodiče a přátelé. 
Pro velký počet malých muzikantů jsme v říjnu
zařadili dva koncerty. Podzimáček I. a Podzimáček
II. Po oba dva dny byl sál zaplněn nedočkavým
publikem. Rodiče i my učitelé jsme dětem přáli,
aby se jim vystoupení co nejvíce povedlo. Věřili
jsme, že práce a snaha, kterou děti do nácviku
vložily, byla zúročena. To se povedlo a všichni z
koncertu odcházeli spokojeni a s úsměvem.
                                                                                                        
                                                                                       Iva Svobodová                  



Foto: Diana Dufková



Zvíře není věc
V loňském školním roce jsme se s dětmi z výtvarného
oboru zapojili do celostátní výtvarné soutěže - 
"Zvíře není věc", kterou každoročně vypisuje Hankův
dům ve Dvoře Králové nad Labem.
Motto soutěže bylo: "Soucit a ochota pomoci němému
tvorovi z nás dělá citlivé bytosti" s podtématem:
"Tentokrát od pravěku po 21. století".
Naše žákyně Veronika Klustová obdržela čestné
uznání ve své kategorii. Ústředním motivem její
malby akvarelem se stal nosorožec, který porotu
zcela jistě oslovil, nejen pro svou preciznost.
Slavnostní vernisáž a předávání cen proběhlo 
20. října v prostorách Burianovy galerie v ZOO ve
Dvoře Králové nad Labem. Markéta Lhotová



Učitelé se vzdělávají
Učitelky Karolína Víznerová a Adéla Ščudlová se v září
vzdělávaly na akreditovaném semináři, který nesl název
„Saxofon v současnosti“ na teplické konzervatoři. Cílem
semináře bylo dozvědět se nové trendy v oblasti výuky
hry na saxofon. Seminář byl věnován především
problematice techniky hry na saxofon, správnému
dýchání, tvoření nátisku a francouzské technice
vysokého hrdla. Učitelky měly možnost diskutovat o
zmíněných tématech s kolegy z jiných Základních
uměleckých škol, ale i s učiteli z konzervatoří. 
Lektorem semináře byl mezinárodně uznávaný hráč
MgA. Lukáš Kolek, který vystudoval Hudební akademii v
Katovicích. Saxofonista Lukáš Kolek se pravidelně
vzdělává na mezinárodních interpretačních kurzech u
světoznámých sólistů, účastní se mezinárodních soutěží
a hraje s významnými českými orchestry např.:
Janáčkovou filharmonií Ostrava či Českou filharmonií.
Naši učitelé se snaží být v obraze a věnovat svůj volný
čas vzdělávacím aktivitám. Jsme rádi, že se nám daří
podporovat mladé učitele v jejich vývoji.

Adéla Ščudlová



Představujeme se…

ADÉLA ŠČUDLOVÁ

Mým největším životním koníčkem je
hudba. Měla jsem to štěstí, že mě moji
rodiče vedli k hudbě od malička.
Prožila jsem krásné dětství na Základní
umělecké škole v Trutnově. V sedmi
letech jsem začala hrát na zobcovou
flétnu. Flétna mi dala dobrý základ, na
kterém jsem později mohla rozvíjet své
hudební schopnosti. V deseti letech
jsem zobcovou flétnu vyměnila za
altový saxofon, který mi otevřel
nejedny dveře. Začátky nebyly vůbec
jednoduché, ale díky orchestrální hře s
orchestrem Musicou Candidou se
moje láska k saxofonu prohlubovala. 

V orchestru jsem poznala mnoho dobrých přátel. A to je na
hudbě krásné. Nejen, že se člověk věnuje tomu, co miluje,
ale poznává také nové lidi. Společně se ovlivňují a tvoří něco
krásného – umění. Ve čtrnácti letech jsem se rozhodla, že
bych se chtěla věnovat ještě hře na violoncello. Impulzem
byl koncert známé české cellistky Terezie Kovalové, která
mě svou hrou na cello učarovala.



Velkým vzorem byl můj pan učitel Josef Krečmer, který mě
naučil, že hudbu nemusíme brát vždy jen vážně. Hra na
violoncello mi nabídla další krásné hudební příležitosti.
Zahrála jsem si dokonce dvakrát s talentovanými mladými
filharmoniky v německém městě Würzburg. Celý týden jsme
pilně trénovali na koncert, který se uskutečnil ve vyprodané
městské filharmonii. Hráli jsme skladby od současných 
i starších skladatelů, například Tschaikovského či
Gershwina. Měla jsem také možnost zahrát si v
symfonickém orchestru pod taktovkou Leoše Svárovského.
V neposlední řadě jsem jako člen orchestru, doprovázela
zpěváka Jamesem Harriesem v rámci jazzového festivalu
Jazzinec v Trutnově. 
Momentálně je mou nejsrdečnější záležitostí jazz-funková
kapela MyBand, ve které hraji na altový saxofon. Jsme
desetičlenný band, který vede hudební dramaturg Českého
rozhlasu Hradec Králové, Tomáš Katschner. Jemu vděčím za
to, že mi ukázal, co to je jazz a improvizace. S MyBandem
jezdíme po meších i větších hudebních festivalech. 
O prázdninách tohoto roku jsme hráli na mezinárodním
festivalu filmové hudby v Poděbradech nebo v Klášterních
zahradách v průběhu festivalu Smetanova Litomyšl. V září
jsme vycestovali na mini turné do rumunského Banátu, kde
jsme navštívili české vesnice a zahráli jsme naši hudbu
místním krajanům.
Jsem velmi ráda, že se mohu hudbě věnovat i v profesním
životě a tvořit tak krásné věci s mými kolegy a studenty.

Adéla Ščudlová



DDM
V říjnu se opět otevřely zájmové kroužky pro děti 
z Hostinného, Rudníku a blízkého okolí.
Pestrá nabídka kroužků z oblasti gastronomické,
hudební, vzdělávací, sportovní, výtvarné, technické,
zábavné či taneční přilákala mezi nás opět 
velký počet dětí.
V některých zájmových kroužcích máme ještě pár
volných míst.

 
Pokud máš zájem – neváhej a zavolej na telefon: 
728 737 281, anebo přijď do kanceláře DDM.

 
                                                                         Míša Halenarová

                                                                        vedoucí DDM



Školní klub "Klubíčko"
Měsíc říjen v klubíčku velice rychle utekl.
Venku začalo ve velkém padat listí, a tak jsme s dětmi
odpoledne nelenili a párkrát jsme byli v parku i na
naší zahradě. Zde jsme se nechávali vyhřívat 
paprsky podzimního sluníčka. 
Sbírali jsme kaštany, žaludy a rozpoznávali jsme 
stromy dle listů. Závěr našich vycházek vždy končil
hrou na babu či na pamatováka. 
Konec měsíce října se nese ve strašidelném
halloweenském duchu. 
Naše chodba se proměnila v úkryt mnoha pavouků,
zlých dýní a vysmátých kostlivců. 
I děti si vytvořily několik papírových dýní, které
strašidelnost v DDM ještě zvětšila.

                                       
                                      
                                    



Přijď mezi nás do DDM
 

Ve školním klubu přibylo hodně nových dětí a postupně
se z nás stala bezva parta.

Jestli nechceš být po škole sám doma, anebo jen čekáš
na kroužek či autobus -

přijď k nám do školního klubu – je tu spousta her, můžeš
si cokoliv vytvořit a užít si s námi legraci.

 
Těšíme se na tebe!!! 

 Míša a Edita 
 

turnaj v Airhockey
promítání animáčku – Tajný život mazlíčků
vánoční keramická dílnička

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

 



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

SOUTĚŽ:
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Vítězové soutěže z čísla 10/22:
 

Roman Jančula
Eliška Vaňková
Vojtěch Kalvach

 


