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Vážení rodiče, milí žáci, 

naše škola získala finanční dotaci z Operačního programu Jan Amos
Komenský, a to na ZUŠ, DDM a Školní klub. Dotace je určena nejen
na vzdělávání pedagogů, ale také na inovativní vzdělávání žáků. 
A co se skrývá pod tímto označením?
Aktivity, které můžeme našim žákům nabídnout zdarma.
Samozřejmě s ohledem na cenu akce a možnou kapacitu dětí. 
Ve čtvrtek 26. ledna jsme se vydali do Hankova domu ve Dvoře
Králové n. L. se staršími žákyněmi dechového oddělení na koncert
výborné české hobojistky Michaely Hrabánkové, působící v
současné době ve Francii, a úžasného klavíristy Miroslava Sekery,
který už jako mimořádně nadané dítě hrál ve filmu Miloše Formana
Amadeus. 
Ve čtvrtek 2. února plánuje paní učitelka Lhotová se svými
výtvarníky návštěvu trutnovských galerií. 
V pátek 3. února proběhne příměstský tábor s názvem Funny Friday.
Děti, které jsou na tábor přihlášené a navštěvují některý z našich
zájmových kroužků, mají program zdarma, rodiče hradí pouze oběd
a pojištění dítěte.
Takto můžeme uhradit dětem o jarních prázdninách i návštěvu
Tonga v Hradci Králové, bruslení na zimním stadionu v Trutnově 
a stavění ze stavebnic lego a merkur.
Doufáme, že se Vám naše nabízené aktivity budou líbit a že se jich
rádi zúčastníte. Dotaci máme až do června r. 2025, tak věřím, že se
na všechny děti dostane. 
Dále Vás chci upozornit na novinku – Týden otevřených dveří aneb
zveme rodiče do výuky v ZUŠ. Rádi bychom Vám tímto umožnili
poznat více naše prostředí školy, pedagogy, metody výuky,
předvedli práci Vašeho dítěte v hodině, zodpověděli Vaše případné
dotazy apod. Těšíme se na Vás. 
                                                                      Za pedagogický sbor Martina Zemková



PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2023:
2. 2. (čtvrtek) – Projekt výtvarného oboru – 
návštěva galerií v Trutnově 
3. 2. (pátek) – Příměstský tábor o pololetních prázdninách 
„Funny Friday“
4. 2. (sobota) – Vystoupení žáků tanečního oboru na plese
v Mladých Bukách
6. – 10. 2. – Týden otevřených dveří -
aneb zveme rodiče do výuky v ZUŠ
7. 2. (úterý) – Třídní koncert žáků Š.Hrubecké, P. Slezáka 
(Národní dům, 18:00)
10. 2. (pátek) – Oblastní kolo soutěže Karlovarský skřivánek 
18. 2. (sobota) – Masopustní dílničky 
(Městský mázhaus, 14:00 – 17:00)
19. 2. (neděle) – Dětský karneval (Národní dům, 14:30 – 17:30)
20. 2. (pondělí) – Promítání animáku (DDM, 14:00 – 15:30)
20. 2. (pondělí) – Projekt hudebního oboru – 
muzikál Showtime Pardubice 
21. 2. (úterý) – Zkoušky rybářského kroužku pro získání 
rybářského lístku
25. 2. (sobota) – Vystoupení žáků tanečního oboru 
na plese v Trutnově



PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2023

1. 3. (středa) – Jarňáček – koncert pro děti do 10 let
(Národní dům, 18:00)
2. 3. (čtvrtek) – Perly secese – klavíristky Š. Hrubecké
(Trutnov, 18:00)
6. 3. (pondělí) – Jarní prázdniny, běžky Vejsplachy –
Vrchlabí (7:30 – 15:30)
7. 3. (úterý) – Jarní prázdniny, Tongo Hradec Králové (7:00
– 15:30)
8. 3. (středa) – Jarní prázdniny, Laser Game Jaroměř (11:00
– 20:00)
9. 3. (čtvrtek) – Jarní prázdniny, bruslení v Trutnově (7:30 –
15:30)
10. 3 (pátek) – Jarní prázdniny, DDM stavění z lega a
merkuru (7:30 – 15:30)
15. 3. (středa) – Polytechnický den DDM – 
elektrika pro 8. třídy (8:00 – 11:30)
23. 3. (čtvrtek) – Jarní koncert pro žáky nad 10 let
(Národní dům, 18:00



Koncert učitelů

Opět po roce se v pátek 27. ledna konal Koncert učitelů ZUŠ
Hostinné. Do sálu Národního domu přišlo mnoho
posluchačů, kteří měli možnost slyšet krásné skladby od
současných i klasických autorů. Učitelé předvedli, jak
ovládají své hudební nástroje i hlasivky. Návštěvníci
poslouchali nejen instrumentální, ale i vokální hudbu. 
Na koncertě vystoupila paní ředitelka Martina Zemková,
která zahrála 3 flétnové miniatury za doprovodu Miroslava
Baklíka na klavír. Ten doprovázel i další učitele. Sám také
předvedl svou klavírní tvorbu. Jeho skladby nesly název
Waltz a Charlestone z Malé taneční suity. Vystoupil také
Jakub Rojko. Svým jemným zpěvem okouzlil publikum
písněmi z písňového cyklu Večerních písní od Bedřicha
Smetany. Štěpánka Hrubecká na klavír představila Fryderika
Chopina a poté doprovodila svého kolegu Petra Slezáka,
který zahrál na pozoun skladbu Romance.
Dále vystoupil Michal Koudelka se svým kamarádem Karlem
Čapkem. Na elektrickou a basovou kytaru zahráli skladbu
Speak Low.
Na závěr koncertu vystoupil učitelský soubor s dvěma hosty
z řad žáků. Energicky a s chutí zahrály skladbu v aranžmá
Petra Slezáka Jen pro ten dnešní den. V souboru vystoupili:
Karolína Víznerová, Jana Kaplanová, Martina Zemková,
Štěpánka Hrubecká, Vítek Sixta, Marek Valášek, Petr Slezák 
a další. Publikum se účinkujícím odvděčilo velikým
potleskem. Učitelé se těšili z povedeného koncertu a byli
vděčni za tak velkou podporu a přízeň.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další báječné
koncerty!
                                                                                                        Adéla Ščudlová





Žákyně dechového oddělení na koncertě 
známé hobojistky 26. 1. 2023.









Školní klub „KLUBÍČKO“
Po delších vánočních prázdninách jsme se opět s dětmi setkali 
v DDM. Ač se jim prý do školy moc nechtělo, tak nám v klubu
radostně vyprávěly, co všechno jim Ježíšek přinesl pod
stromeček. Největší radost měly z elektroniky a z oblečení.
Letos byly vánoce opět bez sněhu, všem moc chyběl. Na Tři
krále jsme společně odstrojili stromečky, výzdobu a přitom jsme
si vyprávěli, co tento den vlastně znamená.
Celý leden jsme v Klubíčku hráli deskové a logické hry, ve
kterých jsme potrápili naše mozkové buňky. Věnovali jsme se
polytechnické výchově v podobě létajících barev a využili
montážní stolky. Z naší herny se každý den nese radost ze hry
„Země – láva“, kterou jsou děti schopné hrát celé odpoledne.
Jsou velice kreativní, využily k této hře barevné pěnové kytičky.
Děti také ocenily možnost jít na promítání animáku 
„Pat a Mat – zimní radovánky“. Z naší učebny U slunce, kde
promítáme pomocí dataprojektoru, byl slyšet smích a radost.
Aby si připadaly jako v opravdovém kině, pochutnávají si u filmu
na popcornu.

 





MASOPUSTNÍ SOUTĚŽ

MASOPUST JE OBDOBÍ NA KONCI ZIMY SPOJENÉ S
VESELÝMI KARNEVALY. PROHLÉDNI SI OBRÁZEK
MASOPUSTNÍHO PRŮVODU A VYBARVI VŠECHNY
SKLENĚNÉ PŘEDMĚTY MODŘE, DŘEVĚNÉ HNĚDĚ A
KOVOVÉ ŠEDĚ. NAKONEC VŠECHNY SKLENĚNÉ,
DŘEVĚNÉ I KOVOVÉ PŘEDMĚTY SPOČÍTEJ A ZAPIŠ
NEBO ZAKRESLI PUNTÍKY DO RÁMEČKŮ DOLE

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



Dům dětí a mládeže Hostinné při Základní umělecké škole 

V Národním domě Hostinné 
Karnevalové 70 Kč dospělý, 50 Kč dítě 

Soutěže o ceny – společný balónkový tanec – 
diskotéka – hry – opičí dráha – občerstvení 

zajištěno 





 

JARNÍ PRÁZDNINY V DDM HOSTINNÉ 
Příměstské tábory 6. - 10. 3. 2023 

Pondělí 6.3.2023 
Běžky skiareál Vejsplachy (od 9 let) 
Omezený počet dětí 15 
Není vhodné pro začátečníky 
Cena 350 Kč 

 

Úterý 7.3.2023 
Zábavní park Tongo v Hradci Králové (1.-5.třída) 

Omezený počet dětí 20 
550 Kč 

 

Středa 8.3.2023 
Laser game v Jaroměři (12-15 let) 
Kapacita 16 dětí 
Cena: 550 Kč 

 

Čtvrtek 9.3.2023 
Bruslení v Trutnově 
Není vhodné pro začátečníky 
Nutné mít vlastní helmu a brusle 
Cena 350 Kč 

Pátek 10.3.2023 
Stavění z Lega a Merkuru v DDM 
Vhodné pro holky i kluky 
Cena 300 Kč 

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

 
Přihláška na jarní tábor je dostupná na stránkách www.zusaddmhostinne.cz. Přihlášky můžete zasílat na 
ddmkancelar@email.cz nebo donést do kanceláře DDM. V přihlášce prosím zaškrtněte dny, kterých se vaše 
dítě během jarních prázdnin zúčastní. 
Bližší informace o výletech nalezte na facebookových a instagramových stránkách či v kanceláři DDM. 
Tel: 728 737 281 

http://www.zusaddmhostinne.cz/
http://www.zusaddmhostinne.cz/
http://www.zusaddmhostinne.cz/
mailto:ddmkancelar@email.cz
mailto:ddmkancelar@email.cz
http://www.zusaddmhostinne.cz/
mailto:ddmkancelar@email.cz


Přehled letních táborů 2023 

7. - 11. 8. 2023 Harry Potter (8-15 let) 

24. - 28. 7. 2023 George camp (7-15 let) 

17. - 21. 7. 2023 Masterchef IV. (8-12 let) 

11. - 20. 8. 2023 Pobytový tábor – Chorvatsko 
- 

31. 7. - 4. 8. 2023 Cesta kolem světa (7-15 let) 

9. - 14. 7. 2023 Pobytový tábor Jizerka (9-14 let ) 

-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

 Cena: 4.200 Kč 
Krásná příroda Jizerských hor, hry, soutěže, výlety 

 

Příměstský tábor 
Cena: 2.400 Kč 
Kuchtění, soutěže, hry a zábava, výlet 

 

Příměstský tábor 
Cena: 2.300 Kč 
Koupání, výlety, hry 

 

Příměstský tábor 
Cena: 2.300 Kč 
Soutěže, hry, poznávání světa, výlet 

 

Příměstský tábor 
Cena: 2.300 Kč 

Soutěž o nejlepší kolej, hry, zábava, výlet, čarodějné dovádění, soutěže 

 

Bližší informace upřesníme v únoru 2023 

Všechny příměstské tábory začínají v 7:30 a končí v 15:30. 
Přihlášky na jednotlivé tábory jsou k dispozici na www.zusaddmhostinne.cz. 
Přihlášky můžete zasílat na ddmkancelar@email.cz nebo donést do kanceláře
DDM a to nejpozději do 30. 4. 2023. 
Tábory lze hradit zaměstnaneckými benefity. 
Tel: 728 737 281 

http://www.zusaddmhostinne.cz/
http://www.zusaddmhostinne.cz/
http://www.zusaddmhostinne.cz/
mailto:ddmkancelar@email.cz
mailto:ddmkancelar@email.cz
http://www.zusaddmhostinne.cz/
http://www.zusaddmhostinne.cz/
mailto:ddmkancelar@email.cz
mailto:ddmkancelar@email.cz


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 pod ev. MK ČR E 243 15.
Den vydání k 1. dni nového měsíce.

 

Výherci soutěže z čísla 01/23:
 

Anita Bejrová
Petr Hron

Hana Kudláčková


