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Milé děti, vážení rodiče, 

únor nám ukrojil jednu pětinu z 2. pololetí, a tak nám
do „finále“ zbývají už jen 4 měsíce. Ale nebojte se,
budou plné umění, sportování, her a výletů. 
V Národním domě se v únoru na třídním koncertě
představili žáci paní uč. Štěpánky Hrubecké a pana
uč. Petra Slezáka. Anitka a Sofinka Zejfartovy a s nimi
také Markétka Valášková nás reprezentovaly na
vernisáži výstavy grafik v Trutnově. Všechna děvčata
účinkovala s vlastní skladatelskou tvorbou! 
Výtvarníci s paní uč. Lhotovou navštívili trutnovskou
galerii. Taneční obor si připravil vystoupení na ples v
Mladých Bukách a pro zdejší gymnázium v UFFU.
Někteří hudebníci zhlédli v Pardubicích s paní uč.
Svobodovou muzikál Showtime či v Hankově domě ve
Dvoře Králové koncert barytonisty Robina Červinky a
klavíristy Jana Jiraského. 
Také v DDM se nezahálelo. Sportovalo se a vyrábělo o
pololetních prázdninách, na náměstí jste si s námi
mohli užít masopustní dílničky a zúčastnit se
dětského karnevalu v Národním domě, který byl
zaplněný až k prasknutí. :-)
Gratulujeme také k úspěšnému získání rybářského
lístku našim malým rybaříkům!
Na dalších akcích se s Vámi za celý pedagogický sbor
těší Martina Zemková.



PLÁNOVANÉ AKCE – 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)
7. 3. (úterý) – Jarní prázdniny, Funpark Liberec (7:00 – 15:30)
8. 3. (středa) – Jarní prázdniny, Laser Game Jaroměř 
(11:00 – 20:00)
9. 3. (čtvrtek) – Jarní prázdniny, DDM sportování a malování
(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)
16. 3. (čtvrtek) – Zájezd žáků na koncert do Hankova domu
(18:15 – 21:00)
23. 3. (čtvrtek) – Jarní koncert pro žáky nad 10 let 
(Národní dům, 18:00) 
30. 3. (čtvrtek) – Grafická dílna – (budova ZUŠ)

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2023
5. 4. (středa) – Návštěva centra současného umění DOX –
Výtvarný obor
6. 4. (čtvrtek) – Velikonoční prázdniny, TONGO Hradec
Králové (7:00 – 15:30)
17. 4. (pondělí) – Promítání animáku (DDM, 14:00 – 15:30)
20. 4. (čtvrtek) – Koncert rodin (Národní dům, 18:00)
27. 4. (čtvrtek) – Okresní koncert klavírního oddělení 
(ZUŠ Dvůr Králové, 18:00)
30. 4. (neděle) – Čarodějnice 
(18:00 průvod z náměstí na louku u vlak. zastávky)



Muzikál „Showtime“

V pondělí 20. února jsme s žáky hudebního oboru navštívili
Východočeské divadlo v Pardubicích. Na programu byl muzikál
„Showtime“v podání souboru Mladé divadelní studio LAIK při VČD.
Zde se můžete v krátkosti dočíst, o čem že muzikál byl…

Děj:
Jaké to je, když na vás celý svět kouká spatra, o tom dobře vědí děti
z dětského domova. Na denním pořádku tu jsou urážky i naprosté
nepochopení okolí. To jediné, co mají a v čem cítí jistotu, je jejich
dětský domov, stará kůlna, ředitel domova Štěpán a jeho kolegyně
Klára a Gábina. Jako by nestačilo, že to už tak nemají v životě
jednoduché, zdá se, že přijdou o ten jediný domov, který kdy
poznaly. Nová radní Laura Doležalová totiž přichází s informací, že
město již nemá na provoz takové instituce dostatek peněz a že
jediným východiskem je domov zavřít.

Nikdo nechce o svůj domov přijít, a tak se nabízí to jediné – bojovat!
Děti se rozhodnou uspořádat velkou show, na které chtějí předvést,
co v nich doopravdy je a co všechno umí. Bude to ale stačit? Podaří
se jim zachránit jejich jediný domov?
Po představení jsme si s žáky o tomto tématu ještě povídali. Dětem
se líbily zejména dialogy, které se nesly v mladistvém duchu a také
písně, které byly moderní a rytmické. 
´                                                                                                               Iva Svobodová

V měsíci dubnu a květnu chystáme výlety na muzikály pro naše nejmenší:
18. 4. – Včelí medvídci zpívají - Vrchlabí
15. 5. – Princezna se zlatou hvězdou na čele - Pardubice

http://www.vcd.cz/dale-nabizime/studio-laik




Přišel jsem, viděl jsem, ZVÍTĚZIL JSEM!

I takto bychom mohli okomentovat vítězné tažení
našich 3 zpěváků v pěvecké soutěži a 2 malých
hudebníků ve skladatelské soutěži. 
A co o tom píše paní učitelka Svobodová?

V pátek 10. 2. 2023 se naši zpěváci vypravili do Úpice,
kde se na tamější ZUŠ konalo oblastní kolo pěvecké
soutěže Karlovarský skřivánek. Atmosféra byla již od
rána velmi dobrá a děti se na svá vystoupení těšily. 
V kategorii A2, v níž soutěžili mladší žáci, kteří se
věnují sólovému zpěvu v ZUŠ, soutěžil Vojtěch Valeš 
a získal 1. místo s postupem do celostátního kola v
Karlových Varech. V kategorii C2, pro věkově starší
zpěváky se zaměřením na muzikálový, či populární
zpěv, soutěžily Emílie Kaplanová a Kateryna Juryk.
Musím podotknout, že v této kategorii byla
konkurence velmi veliká a výkony soutěžících
vyrovnané. Naše zpěvačky podaly skvělé výkony 
a obě si vyzpívaly 1. místo s postupem do
celostátního kola v Karlových Varech. Radost byla
obrovská!
Nyní máme měsíc na to, abychom se připravili na
celostátní kolo soutěže, které se koná 20. – 22. 3.
2023 v Karlových Varech. Tak nám držte palce!
                                                                                             Iva Svobodová



Skladatelské soutěže žáků ZUŠ se v letošním roce zúčastnili
Anička a Jan Machovi, které ke skladatelské tvorbě přivedla
paní uč. Štěpánka Hrubecká. Oba sourozence porota v
krajském kole ocenila zlatým pásmem a není se co divit. Jak
říká paní učitelka: „Obzvláště Jenda je bezednou studnicí
nápadů, každý týden přináší minimálně jednu novou
skladbu“. 
U Jendy se jedná o druhé vítězství tohoto typu. Už v
loňském roce získal zlaté pásmo ve skladatelské soutěži. 
Gratulujeme všem soutěžícím, děkujeme jim za úžasnou
reprezentaci naší ZUŠ a paní učitelce Hrubecké a
Svobodové za perfektní přípravu na soutěže!                                   
                                                                                               Martina Zemková







Školní klub „KLUBÍČKO“
,,Už je konec února?“, divily se u nás v Klubíčku děti, protože
zapomněly, že pokud není přestupný rok, tak má únor jen
dvacet osm dní. Byl to pro nás velmi veselý měsíc. Tvořili jsme
masopustní masky a zjistili jsme, že Masopust v překladu
znamená „opustit maso“. Nemohl také chybět tradiční karneval.
Masopust dříve trval většinou tři dny a lidé se připravovali, že 
až do Velikonoc budou držet půst. Než ovšem začal samotný
půst, probíhal průvod masek a lidé v přestrojení tančili a zpívali.
Chodili od stavení ke stavení a všude je hostili. Společně jsme si
také vzpomněli na masky, které musely být součástí průvodu.
Naše město pravidelně každý rok Masopust organizuje a
někteří z nás se ho i zúčastnili. 
Nástěnky na chodbách jsou plné obrázků, které už se
pomalinku nikam nevejdou. Moc nás těší, že se na některých
obrázcích objevujeme i my pedagogové. V tomto měsíci jsme se
hodně věnovali společným hrám – házení na terč, deskovkám 
a karetní magii. Turnaj v házení na terč se nakonec proměnil 
ve velký boj zakončený sladkou odměnou. 
Promítání animáku „Vzhůru do oblak“ byl rychlostí blesku
obsazen a děti si promítání opět užily. Nás jejich zájem velice
těší. Děti z Klubíku pak druhý den malovaly obrázek na toto
téma.
Před námi je krásný měsíc březen, ve kterém se probouzí
příroda ze zimního spánku a začínají vyrůstat první jarní kytičky
– sluníčko už nás bude pomalinku zahřívat svými teplými
paprsky.

 Přejeme všem dětem krásné jarní prázdniny.





KARNEVAL
Termín letošního karnevalu připadl hned po konání
Masopustu v našem městě, a to na neděli 19. 2. 2023 od
14:30 hod. v sále Národního domu. Téma letošního
karnevalu bylo o zvířátkách. Pro děti a rodiče jsme celý sál
vyzdobili postavami šašků s balónky a připravili bohatou
tombolu, kde každá obálka vyhrávala cenu. Organizátoři byli
převlečeni ve zvířecích maskách a děti vítali už při vstupu do
sálu. Zájem o karneval byl veliký, již před začátkem byl sál
plně obsazen. Začalo se promenádou masek a společným
focením. Přišlo tolik dětí, že jsme se fotili na tři skupinky.
Pak už hned začala obrovská zábava. Tancovalo se,
soutěžilo a hlavně jsme se neustále smáli. Děti si postupně
odnášely ceny z tomboly a karneval se blížil ke svému
závěru. Na konci dostaly všechny masky pytlíček bonbónů 
a v rytmu disca jsme se pomalinku společně loučili. Během
celého odpoledne nás hudbou provázel DJ Mario 
a o občerstvení se postarala místní cukrárna Davídek.
Ráda bych poděkovala všem mým kolegům a kamarádům,
kteří se účastnili na organizaci karnevalu a vytvořili krásnou
atmosféru nejen pro děti.

                                                                    Michaela Halenarová, vedoucí DDM





Kroužek Rybaříků hlásí
Snem snad každého lovce je vydat se sám za dobrodružstvím 
v přírodě a spolehnout se na vlastní schopnosti. Stejnou
představu mají i mladí začínající rybáři. 
Po prvním okouzlení většinou přichází někdo z rodiny či nějaký
zkušený strejda s tím, kde se to naučit.
Zdejší DDM ve spolupráci s MO ČRS Hostinné pro děti
pravidelně každým rokem otvírá zájmový kroužek Rybaříků, 
kde se každou středu od 15 hodin žáci seznamují 
s problematikou v daném oboru. Podle ročního období se
výuka rozděluje na praktické dovednosti u vody a teoretické
vyučování v učebně.
Potřebné pruty, háčky, vlasce si žáci mohou vypůjčit u svého
vedoucího dříve, než si výbavu společně s rodiči, kamarády 
či Ježíškem pořídí sami. Zkušenosti s prvními úlovky dodají
odvahu splnit si shora uvedený cíl. K tomu je však potřeba
získat rybářský lístek.
Naši současní členové kroužku po tvrdé přípravě formou
cvičných testů se v měsíci únoru připravili k úspěšnému složení
zkoušek Českého rybářského svazu. Zkušební komise složená 
z pověřených členů místní organizace po vyhodnocení vystavila
Osvědčení o získané kvalifikaci, na základě něhož děti získají
svůj první rybářský lístek. 
Cesta k rybářskému snu pak ještě vede přes městský úřad
příslušného místa trvalého pobytu, kde na odboru životního
prostředí vystaví tížený doklad. Povolenku na příslušnou vodu
pak dostanou už jako členové místních organizací.
Přejeme dětem hodně krásných chvil u vody, nám všem radost
z toho, že děti dokáží vnímat přírodu se všemi aspekty, 
a v neposlední řadě jim gratulujeme ke splnění snu na celý
život.

Petrův zdar
DDM Hostinné





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

SOUTĚŽ:



 

demonstrační stavebnice pro pokusy z ele- 

ktřiny, magnetismu a elektroniky 

 

OPTIKA+MAGNETRIX 
experimenty se světlem, barvami a stíny 

magnetické jevy poznané vlastní aktivitou 

 EVROPSKÁ UNIE  MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ  

Evropské strukturální a investiční fondy MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Operační program Výzkum,vývoj,vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008592 

DDM Hostinné ve spolupráci s MAP pro správní obvod

ORP Vrchlabí II zve žáky 8. tříd ZDARMA na

POLYTECHNICKÝ DEN 15. 03. 23 do Školní ulice 321. 

Malé stolní laboratoře a stavebnice podporující aktivní 

hru nabídnou mladým badatelům názorné a 

samostatné učení zábavnou formou praktických pokusů. 

ZÁBAVNÁ FYZIKA 
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Jílková Markéta
Mádlová Adéla
Vaňková Eliška

 

Výherci soutěže z čísla 02/23:


