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Slovo na úvod
I když si s námi počasí trochu zahrává, podle kalendáře 

je jaro v plném proudu. Stejně tak druhé pololetí školního 
roku a letní semestr na JAMU v Brně. V tomto čase ke čte-
nářům přichází druhé číslo časopisu pro milovníky klavíru 
a klavírní pedagogiky Pianissimo.

Učitelé základních uměleckých škol po celé republice 
letos žili postupovou soutěží vyhlášenou MŠMT. Do jed-
notlivých kol soutěže nejen připravovali své žáky, ale také 
se podíleli na organizaci či pracovali v porotách. Čas běží 
neúprosně dál, a proto v době vydání našeho časopisu 
bude celá soutěž již minulostí. Přesto Vám v tomto čís-
le rádi nabízíme ohlédnutí za krajskými soutěžemi ze tří 
krajů – Vysočiny, Ústeckého a Jihomoravského. V rámci 
přípravy na soutěže a zároveň jako odměna pro soutěžící 
se od ledna do března uskutečnily v Metodickém centru 
JAMU tři koncerty pro žáky ZUŠ s následnými interpre-
tačními semináři. Na soutěžní tématiku navazuje i článek 
o 2. ročníku soutěže Beethovenovy Teplice a informace 
o propozicích soutěží, které se teprve budou konat.

Soutěže jsou aktuální i pro studenty KKI HF JAMU. Jed-
nou z prvních v letošním kalendářním roce byla soutěž 
o stipendium Hudební nadace Yamaha, která se konala 
na půdě KKI JAMU. Proběhla ale i řada koncertů studen-
tů (Kristýna Znamenáčková se představila v Sukově síni 
RudolfIna) či pedagogů (Když klavír (hudba) hovoří) KKI 
JAMU.

Jak jsme čtenářům slíbili, vracíme se na stránkách časo-
pisu též k zajímavým momentům z prosincového setkání 
v MC. Významným hostem tohoto konzultačního dne byla 
prof. Alena Veselá, emeritní rektorka JAMU. Přečtěte si re-
cenzi její knihy Z rejstříků paměti. Doc. Jan Jiraský, Ph.D. 
přednášel na téma Smetanovy klavírní skladby a jejich 
využití v repertoáru žáků ZUŠ a studentů konzervatoří. 
Učební pomůcky vlastní výroby NOTOVADLO a staveb-
nici RYTMUS představily na půdě MC paní učitelky Linda 
Horňáková a BcA. Petra Zíková.

V minulém čísle jsme psali o bulharském klavírním vzdě-
lávání, tentokrát přinášíme čtenářům inspiraci novými ně-
meckými materiály, se kterými seznámila posluchače MC 
ve své přednášce MgA. Hana Vlasáková. Mgr. Zora Gogelo-
vá se ve svém článku „Tančili jsme menuet“ vrací k ledno-
vé přednášce Mgr. Františka Dofka spojené s praktickou 
výukou tohoto tance. S PhDr. Jiřinou Jiřičkovou, Ph.D. se 
posluchači MC setkávají pravidelně v cyklu přednášek 
z hudební pedagogiky. Na stránkách Pianissima se zamýšlí 
nad pedagogicko - psychologickými aspekty klavírního 
pedagoga a žáka v současnosti.

Tématem publikované závěrečné práce MC jsou vybra-
né klavírní cykly Bohuslava Martinů v instruktivní literatu-
ře. Autor Petr Kašpar se zaměřuje na dva cykly - Skladby 
pro Poličku a Film en Miniature. Rubrika improvizace je 
zastoupena článkem Jany Labašové o klavírní stylizaci do-
provodů moderních hudebních stylů. Učitelé ZUŠ mohou 
obohatit repertoár svých žáků o další skladby z pera jejich 
vrstevníků – vítězů dětské skladatelské soutěže (notová 
příloha) nebo se nechat inspirovat k realizaci třídního pro-
jektu. Nechybí ani informace o zajímavých koncertních 
počinech jako je již 10. ročník Brněnského klavírního mlá-
dí či cyklus klavírních recitálů v Rychnově nad Kněžnou. 
S blížícím se létem jsou rovněž aktuální pozvánky na letní 
interpretační kurzy.

Na stránkách Pianissima není možné zachytit celý roz-
sah činnosti KKI a MC HF JAMU. Nabízí jen výběr z široké 
palety aktivit pedagogů a studentů KKI a posluchačů MC, 
či další informace z oblasti klavírní intepretace a peda-
gogiky. Pokud jeho obsah bude inspirovat, podnítí k za-
myšlení, hledání cest nebo potěší ty, kteří nemohou být 
osobně účastni přednášek v MC, myslím, že bude jeho 
cíl naplněn.

To by však nebylo možné bez spolupráce s autory člán-
ků, korektory textů a všemi, kteří se na tvorbě časopisu 
podílejí. Ráda bych jim touto cestou poděkovala za pomoc 
při vzniku tohoto čísla časopisu.

Miroslava Raková



 Časopis pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

      KKI HF JAMU    2. číslo / 3. ročník květen 2017
3

katedra klav ír ní interP retace

Stipendium Hudební nadace Yamaha získal Pavel Zemen

V roce 1966 v Tokiu založila firma Yamaha (jeden z nej-
větších výrobců hudebních nástrojů na světě) Hudební nada-
ci Yamaha (The Yamaha Music Foundation – YMF) . Cílem 
nadace je podnítit zájem o hru na hudební nástroj a o hudbu 
obecně mezi lidmi z celého světa .

Hudební nadace Yamaha v Evropě (The Yamaha Music 
Foundation Of Europe - YMFE) je evropská nezisková or-
ganizace, která je zaměřena především na podporu talento-
vaných studentů hudby z Evropy . Od roku 1990 tato nadace 
udělila stipendium ve výši více než jeden milion EUR asi 
tisícovce mladých umělců z celé Evropy . Stipendijní program 
je střídavě vyhlášen pro různé skupiny nástrojů a obory, jako 
například žesťové nebo dřevěné dechové nástroje, klavír, 
smyčcové nástroje, bicí nástroje nebo zpěv . Studijní rok 
2016/2017 je určen pro mladé klavíristy .

Soutěž o stipendium YMFE je určena pro studenty den-
ního studia do dvaceti pěti let jakékoliv národnosti, kteří 
studují na hudební akademii nebo konzervatoři . V České 

republice nadace spolupracuje s Hudební a taneční fakul-
tou AMU v Praze, Janáčkovou akademií múzických umění 
v Brně a Pražskou konzervatoří .

Pro Českou republiku je stipendium stanoveno ve výši 
tisíc EUR a je uděleno na jeden rok . Částka může být po-
užita pro jakýkoli účel vztahující se k pokračování studia . 
Uchazeči jsou vybráni podle svých současných hudebních 
schopností a jejich budoucího potenciálu . Výběr uchazečů 
probíhá ve spolupráci s jednotlivými školami .

Katedra klavírní interpretace HF JAMU uspořádala pro 
své studenty soutěž o stipendium YMFE 19 .  ledna 2017 . 
Každý účastník soutěže zahrál zpaměti program složený ze 
skladeb minimálně dvou stylových epoch v celkovém trvá-
ní 20 – 25 minut . Soutěž byla veřejná, přístupná publiku . 
Do soutěže se přihlásilo celkem osm studentů – Drahoslav 
Bango, Magdaléna Hrudová, Bohuslava Jelínková, Alžběta 
Krausová, Katarína Paľová, Pavel Těšík, Eliška Vomáčková 
a Pavel Zemen .

Výkony studentů hodnotila devítičlenná porota klavírních 
pedagogů HF JAMU za předsednictví vedoucího katedry 
doc . MgA . Jana Jiraského, Ph .D . Vyhlášení výsledků soutěže 
proběhlo ještě tentýž den . Na základě bodového hodnocení 
poroty (bodování v systému 0 – 25 bodů) se vítězem soutěže 
stal Pavel Zemen (bodový průměr 24, 875), student třetího 
ročníku bakalářského studia ze třídy prof . Aleny Vlasákové . 
Jeho soutěžní program tvořila čtyřvětá Sonáta op . 26 Samu-
ela Barbera a Fantazie h moll op . 28 Alexandra Nikolajeviče 
Skrjabina .

Cenu vítězi soutěže oficiálně předal na půdě JAMU 
3 . května 2017 zástupce firmy Yamaha pro ČR Ing . Pavel Ma-
rek, za přítomnosti děkana HF prof . MgA . Jindřicha Petráše, 
vedoucího Katedry klavírní interpretace (a předsedy poroty) 
doc . MgA . Jana Jiraského, Ph .D . a zástupkyně zahraničního 
oddělení HF MgA . Petry Koňárkové .

redakce pp

Vítěz soutěže o stipendium
Hudební nadace Yamaha Pavel Zemen
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Aktivity pedagogů Katedry klavírní interpretace HF JAMU
(únor až duben 2017)

únor 2017

21. 2. – 22. 2. 2017 Okresní kolo celostátní soutěže 
ZUŠ – Brno - město, ZUŠ J. Kvapila Brno

•	 doc . Jan Jiraský, Ph .D . – předseda poroty
•	 MgA . Alice Rajnohová, Ph .D . – člen poroty

14. 2. – 15. 2. 2017 Okresní kolo celostátní soutěže 
ZUŠ – Brno – venkov, ZUŠ Střelice

•	 Mgr . Josefa Hloušková – předsedkyně poroty
•	 MgA . Alice Rajnohová, Ph .D . – člen poroty

březen 2017

1., 2. a 3. 3. 2017 Sny o Francii – Koncert v Besedním 
domě v Brně

•	 Jan Jiraský – F . Chopin: Klavírní koncert č . 1 e moll 
op . 11

5. 3. – 9. 3. 2017 Krajské kolo celostátní soutěže ZUŠ – 
Hlavní město Praha, ZUŠ Taussigova, Praha 8

•	 doc . Jan Jiraský, Ph .D . – předseda poroty

9. 3. – 10. 3. 2017 Krajské kolo celostátní soutěže ZUŠ – 
Jihomoravský kraj, ZUŠ V. Kaprálové Brno

•	 MgA . Helena Weiser – předsedkyně poroty
•	 Mgr . Josefa Hloušková – člen poroty

11.  3.  – 12.  3.  2017 Klavírní soutěž Beethovenovy 
Teplice

•	 prof . Alena Vlasáková – předsedkyně poroty

21.  3.  2017 Seminář pro klavírní pedagogy Plzeň 
„Moderní fyziologie klavírní hry“

•	 prof . Alena Vlasáková

duben 2017

4. 4. 2017 Klavírní seminář v ZUŠ Choceň

•	 prof . Alena Vlasáková – přednáška „Soutěže v životě 
klavíristy a jeho pedagoga“

7. 4. – 9. 4. 2017 Pro Bohemia 2017

•	 prof . Alena Vlasáková – předsedkyně poroty
•	 doc . Jan Jiraský, Ph .D . – člen poroty

20. 4. – 23. 4. 2017 Ústřední kolo celostátní soutěže 
ZUŠ, ZUŠ Taussigova, Praha 8

•	 prof . Alena Vlasáková – předsedkyně poroty

22. 4. 2017 Klavírní soboty – Konzervatoř Brno

•	 MgA . Helena Weiser – přednáška „Slavní klavírní 
interpreti“

MetOdika a OdBOr nÉ St Udie

Vybrané klavírní cykly Bohuslava Martinů v instruktivní literatuře (1. část)

Úvod
Za své několikaleté pedagogické působnosti na klavír-

ním oddělení Základní umělecké školy Bohuslava Martinů 
Polička jsem měl možnost seznámit se s poměrně velkým 
množstvím instruktivních klavírních skladeb Bohuslava 
Martinů . Znalost jeho instruktivní literatury se mi ještě roz-
šířila též zásluhou pořádání celostátní soutěžní přehlídky 
„Mládí a Bohuslav Martinů“, jejíž klavírní část se zájmem 
sleduji každoročně již od jejího vzniku v roce 2009 . V prů-
běhu uvedeného období jsem si vytvořil k tvorbě tohoto 
významného českého skladatele zvláštní a  do jisté míry 

osobní vztah . Určitá má spjatost s Poličkou a další okolnosti 
částečně zapříčinily i zvolený výběr studovaných hudebních 
materiálů, tedy Skladby pro Poličku a Film en miniature, na 
nějž se důkladněji zaměřuji .

Důvod, proč jsem se v tématu své závěrečné práce zamě-
řil právě na tyto vybrané cykly klavírních skladeb, spočívá 
krom zmíněné vazby k této hudbě, také v určité potřebě za-
měření se na studijní materiál, který se objevuje v repertoáru 
mladých klavíristů relativně často, byť nedosahuje v tomto 
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ohledu úrovně (například) známých Loutek . Pokud je řeč 
o oblíbenosti a častých provedeních, neplatí to však zdaleka 
u všech skladeb nebo částí, jež jsou zde představovány . Je-
jich zařazení do této práce v rámci celého cyklu či souboru 
má význam zejména pro pedagogy, kteří ještě nemají cílený 
plán pro výběr konkrétní skladby a je tedy pro ně poněkud 
snazší vybírat z celých souborných vydání . Některé další 
méně prováděné skladby z těchto souborů stojí za zvážení, 
zda jimi neobohatit žákovský repertoár . Touto prací sledu-
ji taktéž možnost k doplnění informací o drobných dílech 
Martinů, kterým se nevěnuje příliš mnoho prostoru ve vy-
dané literatuře, například v monografiích Miloše Šafránka 
či Jaroslava Mihuleho .

Jednotlivé kapitoly vztahující se ke konkrétním skladbám 
zahrnují informace ohledně jejich vzniku, všeobecný po-
pis, dedikaci a další možné hudební souvislosti . Taktéž se 
zabývají stručným, především formálním rozborem, jehož 
zařazení do procesu nastudování skladeb považuji za vel-
mi důležité . Dále přináším některé pedagogické postřehy, 
upozorňující na možné interpretační problémy, s mým pří-
padným doporučením jejich řešení .

Cílem mé práce je pomoc při orientaci v uvedených dílech 
a přispění k jistotě vhodné volby při výběru skladby pedago-
gem . Stejně tak doufám, že snad alespoň částečně poodkryje 
pedagogům i  jejich studentům vůbec obsah a krásu této 
hudby, která si jistě zaslouží nemalou pozornost .

1. Martinů a instruktivní klavírní hudba
Otázku přístupu k hudbě Bohuslava Martinů, jež mohou 

hrát děti na ZUŠ, lze snad o něco úspěšněji řešit, pokud si 
uvědomíme následující všeobecné souvislosti:

20 . století přineslo značné množství klavírních škol a no-
vých systémů v oblasti metodiky . Současně s tím pochopi-
telně vznikala i tzv . instruktivní literatura, která se přímo 
zaměřovala na promyšlené uplatnění prvků technických 
i výrazových, jednak snadno zvládnutelných žáky určitého 
stupně pokročilosti a zároveň správně rozvíjející tyto mla-
dé hráče po všech stránkách . Vedle této kategorie hudeb-
ních materiálů, jejichž rozvoj expandoval až spíše ve druhé 
polovině 20 . století, stojí značně široký rozsah přednesové 
literatury určené dětem . Měl by zahrnovat skladby, jejichž 
technická i výrazová náplň nepřekračuje jejich možnosti . 
Dále je možné se setkat s literaturou pouze se týkající dětské 
tematiky, což mohou být často skladby interpretačně nároč-
né a tudíž nepříliš vhodné pro děti na ZUŠ .

V klavírní tvorbě Martinů najdeme oblast, kterou lze za-
řadit do druhé uvedené kategorie, tedy psal drobné sklad-
by určené dětem nebo mladým klavíristům . Martinů však 
nepatří k typickým skladatelům instruktivní literatury, tak 
jako o něco později například P . Eben, I . Hurník, M . Dlouhý 

a mnoho dalších . Příčinu je možno hledat v povaze intro-
verta, člověka hledícího shora, z dálky, avšak naplněného 
láskou a pochopením pro život obyčejných lidí a jejich osud . 
Byť sám Martinů děti neměl, jeho vztah k dětem byl velmi 
vřelý . Svědčí o tom například letní prázdniny 1932, kdy trávil 
dovolenou na Potštejně s dětmi Šmídovými z Poličky .

Drobné klavírní skladby B . Martinů, přimykající se k ma-
teriálům instruktivního využití, můžeme dále rozdělit na dvě 
skupiny, z nichž první skupinu tvoří skladby přímo pro děti, 
jako například Božánkovi a Soničce, Bajky či Jaro v zahradě; 
druhou skupinu zastupují skladby, jež víceméně nepřekra-
čují svou obtížností pomyslné (avšak nikoliv přesně stano-
vené) hranice instruktivní hudby . Patří k nim např . Loutky 
(I, II, III), Skladby pro Poličku, Film en miniature; klavírní 
cykly Vánoce, Tři skici, Okna do zahrady nebo snazší části 
z Etud a polek, které lze již vnímat na hranici repertoáru 
ZUŠ a konzervatoří .

Problematika výběru konkrétní skladby pro konkrétního 
žáka je obecně otázkou velmi individuální . V přibližné cha-
rakteristice cílové skupiny žáků, kteří jsou již schopni pře-
svědčivé interpretace zde popisovaných materiálů, a zároveň 
se pro ně stává jejich studium určitým přínosem, je zahrnut 
předpoklad zkušenosti žáků s literaturou všech hlavních sty-
lových období na nižší úrovni obtížnosti . V celkovém výčtu 
úspěšně dokončených skladeb by neměl chybět taktéž nějaký 
polyfonní materiál . Hodnotným vkladem žáka může být 
i předchozí interpretace snazší skladby Bohuslava Martinů . 
Splnění těchto předpokladů je velmi cenné, byť se nejed-
ná o podmínku . Zmíněné předpoklady najdeme nejčastěji 
u žáků vyšších ročníků (5 . -7 .) I . stupně základního studia, 
popřípadě studentů II . stupně . Je třeba však opět připome-
nout, že vývoj k vyspělosti a zralosti probíhá individuálně, 
u každého žáka jinou rychlostí i odlišným způsobem .

Taktéž proto neuvádím v  jednotlivých kapitolách této 
práce stupeň obtížnosti dané skladby, definovaný roční-
kem, popřípadě věkem žáků, a to i přesto, že jsem si vědom 
značných rozdílů mezi jednotlivými hudebními kusy . V ně-
kterých případech u náročnějších děl „Skladeb pro Poličku“ 
nebo částí z „Film en miniature“ doplňuji svým doporuče-
ním pro výběr žáka s určitými zkušenostmi s uvedenými 
technickými elementy .

Provedení některé ze „Skladeb pro Poličku“ je možno 
uplatnit příležitostně, nejčastěji v přímé souvislosti s tímto 
nevelkým městem na Českomoravské vysočině, například 
na již zmíněné, zde probíhající soutěžní přehlídce „Mlá-
dí a Bohuslav Martinů“ . Vhodnou příležitostí mohou být 
tzv . výměnné koncerty v Poličce nebo koncerty k výročí 
města atp… „Film en miniature“ má ještě širší uplatnění 
a je možno se s jeho provedením setkat u nás i v zahraničí .
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2. Skladby pro Poličku
Vzhledem k chronologickému sledu uváděných klavír-

ních děl této kategorie, lze zařadit Skladby pro Poličku mezi 
první popisovaná díla, a přestože se zde nejedná o klavírní 
cyklus, nýbrž o sbírku příležitostných skladeb pro klavír 
nebo zpěv s doprovodem klavíru, souhrnně vydaných pod 
tímto názvem1, zaujímají právem své místo v  této práci . 
Všech osm skladeb tohoto výběru, zkomponovaných v roz-
mezí let 1913-1929, spojuje právě skladatelovo rodné město, 
a to sice nejen místem vzniku či dedikacemi, ale často taktéž 
i provedeními .

Celé album je unikátní ukázkou autorova tvůrčího obdo-
bí, kam ještě víceméně nezasahují vlivy jeho osobité hudeb-
ní řeči, založené zejména na progresívních kompozičních 
trendech 20 . let . Přesto zde Martinů poodkrývá důležité 
inspirační zdroje (mj .  i pro pozdější tvorbu), mezi které 
patří především tehdejší taneční hudba synkopického cha-
rakteru . Jedná se o skladby velmi vděčné, nikoliv náročné 
pro posluchače a většinou oblíbené i mezi interprety, jimiž 
mohou být nejčastěji žáci, u kterých rozhodně není nezbytné 
dosažení nejvyššího stupně technické vyspělosti . Tím však 
nikterak tato hudba neutrpěla újmy ve svých hodnotách, 
neboť i potěšení obyčejného člověka je součástí víry skla-
datele ve věci prosté, mající však hluboký význam; víry, na 
které stojí mravní základ jeho osobnosti .2

Jak již bylo zmíněno, album obsahuje osm samostatných 
skladeb, přičemž tato kapitola se zabývá pouze výběrem šesti 
skladeb pro sólový klavír . Zbylé dvě, tedy Stará píseň (č . 2 
této sbírky) a Píseň na starošpanělský text (č . 3) pro zpěv 
a klavír (ač jsou vhodné s využitím jejich klavírního do-
provodu pro stejnou cílovou skupinu žáků), zde zahrnuty 
nejsou .

2.1 Prelude H 86bis (č. 1)

Preludium vzniklo r . 1913 jako nejen samostatná skladba 
k poslechu, ale především hudební předloha k tanci, což byla 
i podoba premiérového provedení 3 . Třídílná forma obsahu-
je dvě hudební myšlenky; úvodní téma je zcela tradičního 
rázu, s poměrně výraznou rytmickou strukturou v triolách 
a tečkovaných rytmech, v charakterovém označení Allegro 
scherzando, současně však i s neméně zřetelnou písňovou 
melodickou invencí . Druhá hudební myšlenka stojí svým 
zpěvným, citovým charakterem v určitém kontrastu k hlav-

1 Vydalo nakladatelství Supraphon v Praze roku 1973 .
2 O této víře je zmínka např . v dopise Martinů z října 1949 Fr . Popel-
kovi do Poličky (Kopie dopisu je uložena v archivu Centra Bohuslava 
Martinů, Polička) .
3 Proběhlo v rámci tanečního večera 15 . srpna 1918, na kterém se po-
dílely sestry Maritta a Ludmila Bergerová, jimž byla skladba dediková-
na . Taneční číslo tehdy doprovázel na klavír sám autor .

nímu tématu . Byla údajně variantou úvodního motivu Valčí-
ku sentimentální loutky z klavírního cyklu Loutky III 4 . a jisté 
spřízněnosti i s  jinými skladbami tohoto cyklu odpovídá 
také obdobný kompoziční styl v celém Preludiu . Ve třetím 
dílu provádí autor opět druhou myšlenku za použití mo-
dulací a odlišně rytmicky členěného doprovodu . Následuje 
návrat k prvním dvěma dílům formou Da Capo al Coda .

Ve skladbě se nevyskytují závažnější interpretační problé-
my, proto patří k oblíbeným a tím i často prováděným ku-
sům . Poněkud více pozornosti však vyžaduje úvodní téma, 
u kterého je třeba spojit jeho taneční a zároveň zpěvný ráz, 
což není jednoduchý úkol . Tato skutečnost mívá obvykle 
za následek různá pojetí, s přikloněním na jednu či druhou 
stranu . Při rychlejším provedení se může někdy vyskytnout 
tendence k deformaci tečkovaných rytmů podle triol, což 
není žádoucí . Určitou starostí pro žáky může být i přede-
psaná artikulace jednohlasého doprovodu, kdy ve třídobém 
taktu autor člení legatové skupinky čtvrťových not od 2 . doby 
po 1 . dobu následujícího taktu, v závěru tohoto tématu i od 
3 . doby .

Pokud se v interpretaci objeví přehnané zdůraznění toho-
to prvku, a to přílišným akcentováním 2 . doby, může dojít 
nejen k narušení vnímání klasického třídobého metra, ale 
i k ohrožení celistvosti fráze samotného tématu .

Třetí díl skladby má osmitaktové periody, jejichž poslední 
dva takty, kdy téma moduluje pomocí krátkých sledů melo-
dických průtahů, bývají pro žáky taktéž obtížným úsekem 
(obr . 2) . Harmonický i melodický obrys během modulace 
bývá doporučováno nejprve spolehlivě uložit v paměti hráče, 
která nesmí být pouze mechanická, nutná je zde vědomá 
znalost jednotlivých akordických spojů (H7,Es7; E7,As7) .

4 Loutky – III ., skladby vznikaly ve skutečnosti dříve, než byly vydány 
a než skladby z ostatních sešitů Loutek . Vznikaly v období odpovídají-
cím vzniku tohoto preludia .

Obr. 1, takty č. 1 - 13
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Důležitá je na tomto místě také čistá pedalizace a před-
stava plného (jakoby orchestrálního) zvuku . Kontrolované 
výměně pedálu u spojení dvou průtahových tónů prospěje 
i mírné rozšíření a zvolnění, které zde má též význam hu-
dební, konkrétně podporuje přirozené doposlouchání fráze .

2. 2 Slavnostní pochod „Kytary“ H 125bis (č. 4)

Skladba v pochodovém rytmu se zjevně zábavným pod-
textem je autorem míněna jako určitý hudební vtip, resp . 
parodie na zažitá klišé, jak lze vnímat i tehdejší funkci kon-
venčního marše . Tato funkce souvisela často s činností růz-
ných, většinou řádných spolků, které se tehdy zakládaly, kde 
se slavnostní pochody mnohdy stávaly jejich manifestačním 
prostředkem . Slavnostní pochod „Kytary“ byl zkomponován 
r . 1920 pro neformální volnou společnost mladých lidí – 
„Kytaru“, podporující nové pohledy poválečné generace, 
formou pořádání nejčastěji zábavních večerů (divadelních 
či hudebních) . Mezi skladatelem a společností docházelo 
tehdy ke vzájemné podpoře; Martinů svými korepeticemi 
vypomáhal při hudebních produkcích v přátelském prostře-
dí „Kytary“, sympatizujícím s jeho novátorskou uměleckou 
orientací, která ještě v této době nebyla mnohdy blízká polič-
ské, ba dokonce ani pražské kulturní veřejnosti . Pochopení 
a následného uznání se Martinů dočkal až později .

Je-li řeč o formě, lze skladbu členit na předehru o 6 tak-
tech, díly A-B-A, z nichž každý obsahuje repetici, a závě-
rečný díl, který tvoří Trio . Poměrně rozmanitá rytmická 
struktura prostupuje prakticky všemi díly, přičemž zahr-
nuje plochy s doprovázenými motivy i rytmická unisona . 
Instrumentační cítění autora odpovídá vlivu dechové hudby, 
s čímž souvisí i možná zvuková představa při interpretaci .

Jakkoliv je tato skladba hratelná a interpretačně dostupná 
cílové skupině studentů, nebývá téměř vůbec využívána jako 
obvyklý instruktivní materiál pro přípravu klavírní praxe 
v hudbě Martinů . Její přínos pro žáky však může spočívat ve 
správném zvládnutí členitých rytmických míst, obsažených 

např . v Triu . V této souvislosti se ovšem jedná pouze o přínos 
technického typu .

2. 3 Foxtrot narozený Na růžku H 123 (č. 5)

Podobně, jako u  předchozí představované skladby, 
taktéž Foxtrot narozený Na růžku, následující Foxtrot či 
Black-bottom patří mezi drobná díla, se kterými se autor 
ocitá na poli hudební zábavy . Foxtrot narozený Na růžku byl 
konkrétně určen pro zábavní večer v Poličce, pořádaný dne 
16 . 5 . 1920 místním spolkem Sokol . Taneční forma foxtrotu 
tehdy ještě často v maloměšťácké společnosti vzbuzovala 
negativní předsudky z hlediska mravů, proto tato skladba na 
tomto večeru, údajně pro zákaz jejího provedení, nakonec 
nezazněla . O velké pravděpodobnosti tohoto údaje svědčí 
jedna z otextovaných vlastních kreseb skladatele5 .

Vzhledem k tomu, že nebyla dochována rukopisná skica 
této skladby a v době vydání sbírky „Skladeb pro Poličku“ 
existovaly jen dvě její instrumentované úpravy6, klavírní ver-
ze Foxtrotu není tedy originálním dílem skladatele, nýbrž 
klavírním výtahem vytvořeným z těchto úprav editorem .

Po stránce formy se autor drží dobových pravidel, souvi-
sejících s raným, ragtimem ovlivněným foxtrotem, z nichž 
vybočuje jen částečně, a to poněkud nezvyklým harmonic-
kým plánem Tria . Zajímavým formálním prvkem je i ne-
opakování dílu A, tedy po jeho úvodním zaznění přímo 
následuje dvoudílné Trio, kdy každý z těchto dílů začíná 
stejnojmennou durovou tóninou a druhý díl je zakončen 
v základní mollové tónině .

Ohledně problematiky klavírního nastudování tohoto 
hudebního materiálu existují následující hlediska: Při za-

5 Kresba je otextována nadpisem „Jak byl zakázán fox - trott v sokolov-
ně .“ Dne 16 . 5 . 1920 . Vznikla údajně v tehdy provozovaném hostinci 
„Na růžku“ (dnešní Šaffova ulice) .
6 Jedná se o úpravy kapelníka Josefa Vintera; první - pro 2 housle, 
klarinet a kontrabas; druhou - pro malý dechový soubor .

Obr. 2, takty č. 51 - 68
Obr. 3, takty č. 47 - 55
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dávání skladby by měl pedagog brát v úvahu zvláště její ok-
távovou sazbu, která vyhovuje spíše větším rukám (vhodná 
např . pro dospívající chlapce), navíc teprve při jejich bezpeč-
ném zvládnutí hmatové orientace na klaviatuře . Po hudební 
a stylové stránce se jedná zejména o správnou akcentaci, 
zvláště v melodické lince . Týká se především zdůrazňování 
synkop, ale i základní rytmus (čtvrťová + 2 osminové) by měl 
mít pravidla této akcentace, nikoliv shodná s polkou (1 . doba 
pokles, 2 . doba zdvih), ale jakoby nezávislá na doprovodu 
a jeho vylehčování 2 . a 4 . dob v taktu (obr . 4, takty č . 11, 12) .

Trio nesmí převzít rytmicky ráznou podobu pocho-
du, správné je horizontální cítění, podpořené postupným 
crescendem . Určité zvukové problémy může představovat 
předepsaná pedalizace zohledňující ligaturovaný souzvuk 
v délce dvou taktů, kdy zvláště při nižším tempu není chy-
bou rozdělení na více 
pedálových výměn 
(obr . 5, takty č . 35-43) .

2. 4 Foxtrot H 126bis 
(č. 6)

K dalším dokladům 
autorovy hudebně-ta-
neční inspirace tohoto 
druhu lze přiřadit stej-
ně tak i tento Foxtrot, 
jenž vznikl v  letních 
měsících r . 1920 . Prá-
vě v tomto období se 
mladý skladatel o mo-
derní tance zajímal 
natolik, že dokonce ja-
kožto tanečník sezna-
moval s jejich základ-
ními kroky případné 
zájemce, nejčastěji 
z řad poličské mláde-
že . O této vášni vypovídají nejen kresby z jeho skicáře, ale 
existují i zmínky v dopisech příteli Stanislavu Novákovi .

Dle titulního listu Foxtrotu byl tento kus dedikován polič-

skému příteli Janu Jílkovi 7 a rukopis skladby se po jeho 
smrti stal majetkem Františka Popelky, přítele Martinů 
a vydavatele jeho některých textů v Poličce . Pozoruhodná 
je i skutečnost, že dílo, i vzhledem ke své zdařilosti, nebylo 
před svým vydáním veřejně provedeno .

Na rozdíl od předchozí uvedené skladby z této sbírky, má 
tento foxtrot třídílnou formu, sestavenou obvyklým způso-
bem (A-B-A) s doslovným opakováním dílu A . Opět i zde 
na tyto hlavní díly navazuje trio . Forma obsahuje pravidelné 
osmitaktové periody, které se často opakují, avšak za použití 
odlišných závěrů, čemuž odpovídá i systém repetic (prima 
volta, sekunda volta) . Tóninový plán dílů B a Tria má díky 
modulacím v závěrech sekundový poměr k dílu A (úvodní 
díl – C dur, vedlejší díl a Trio – D dur), což není častým 
jevem u tehdejších kompozic tohoto druhu .

Po stránce klavírní interpretace lze zde hovořit o velmi 
vděčném a oblíbeném přednesovém materiálu . Melodický 
i doprovodný part si ponechává jednu polohu ruky na po-
měrně dlouhých úsecích, zdvojení melodie či basu do oktáv 
se vyskytuje pouze místy . S tím souvisí i menší množství 
tzv . skoků . Skladbu lze doporučit také z hlediska možných 
zvukových i  výrazových odstínů, které nabízí plochami 
s označením capriciosso či scherzando, jež mohou být kon-
trastní k hlavním plochám . I zde napomáhá tanečnímu cha-

rakteru správné 
dodržování ak-
centace, která je 
důležitá nejen 
v  melodii, ale 
taktéž v  basové 
lince, kde při-
danými akcenty 
zpestřuje jinak 
prostý ragtimo-
vý doprovod . 
Převažující os-
minový pohyb 
v tématech může 
vést interpreta 
k triolové rytmi-
zaci osminových 
not, podobně 
jako např . v jaz-
zu, tento prvek 
však není úplně 
typický pro fox-
trot, a  tak není 

ani vhodným stylizačním prostředkem . Tempo bývá poně-
kud rychlejší, nemělo by však být extrémní, ani v případě, 
že jej hrajeme s technicky vyspělými žáky .
7 Tento titulní list obsahuje následující autorův text: „Milému příteli/
Jeníkovi Jílkovi/věnuje/Bohouš Martinů/Fox-trott ./V Poličce, prázdni-
ny 1920 .“

Obr. 4, takty č. 11,12

Obr. 5, takty č. 35 - 43 d
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Skladba patří spolu s Preludiem H 86bis mezi nejčastěji 
prováděné z celého alba a lze ji doporučit k doplnění a zá-
roveň odlehčení žákovského repertoáru .

2.5 Black-bottom H 165 (č. 7)

Jedná se o drobný hudební kus, nabízející možnost využití 
na poli užitkové taneční hudby . Vznikl v období skladatelova 
letního pobytu v Poličce roku 1927, kdy svou ostatní, tehdy 
již závažnější tvorbu kompenzuje únikem k odpočinku od 
náročných stylizací a jazzem ovlivněné artificiální hudby . 
V tomtéž období autor obeznámil poličské publikum8 ne-
jen s tímto kusem, ale i s novým fenoménem taneční zá-
bavy v Paříži, majícím však americký původ9 . Rukopis díla 
Black-bottom byl věnován dne 9 . 10 . 1927 poličskému ro-
dákovi Janu Novotnému, dalšímu z okruhu skladatelových 
přátel .

Poměrně jednoduchá formální koncepce písňového typu 
člení skladbu na dva díly . Úvodní díl je postaven na tónině 
D dur, jež tvoří dominantu k tónině druhého dílu, kde se 
jeho hlavní motiv objevuje na jeho začátku i konci v základní 
tónině G dur (viz obr . 8) . Uprostřed druhého dílu je motiv 
prováděn modulacemi za použití sledu mimotonálních do-
minantních septakordů .

Harmonické změny by měly vést taktéž interprety k dyna-
mickému zvýraznění, jinak má skladba nastavený poměrně 
monotónní řád jak v metrice, tak ve zvukových polohách . 
8 Martinů svůj Black-bottom přednesl u příležitosti přátelského pose-
zení v hostinci Na střelnici . Oficiální veřejná premiéra se uskutečnila 
r . 1968 v provedení poličské dechové hudby . Skladba zazněla v soubo-
rové úpravě V . Dernera .
9 Black-bottom patří ke společenským tancům 20 . let, kdy byl velmi 
záhy nahrazen známějším Charlestonem . Svou rytmickou strukturou 
ve 4/4 taktu v přenesení do tanečních pohybů by měl připomínat „chů-
zi v bahně“ . S tím souvisí i název Black–bottom = černá zemina .

Patří proto k relativně snadným s ohledem na nastudování či 
přednes žáků . Vyžaduje pouze správné důrazy na synkopách, 
taktéž v partu pravé ruky je třeba zvládnout výrazné znění 
melodické linky za současného vylehčení harmonických 
přiznávek nebo akordů s melodií v horním hlase (obr . 7, 
takty č . 1-8) .

2.6 Prelude H 178 (č. 8)

Závěrečné dílo této sbírky – Preludium z roku 1929 bylo 
komponováno poněkud účelově, a to sice k příležitosti slav-
nostního otevření Tylova domu v Poličce . Zaznělo tedy jako 
jedna ze tří klavírních skladeb interpretovaných samotným 
autorem na hudebním matiné 18 . srpna 1929, pořádaném 
v rámci těchto oslav . K účasti na programu, glorifikujícím 
významný mezník poličského divadelního života, skladatele 
vedlo nejen čestné vykonání služby městu, ale především 
jeho přátelský vztah k divadlu a z něj vyplývající i osobní 
podpora tamějšího spolku ochotníků, pro něž dříve plánoval 
i komponovat . Není proto nikterak překvapivá ani dedikace 
skladby, která je uvedena na jejím titulním listu autografu .

Pro dosažení velkolepé slavnostní podoby tohoto druhého 
Preludia z alba Skladby pro Poličku, převažuje plná akordic-
ká sazba nad melodikou, jež stojí poněkud v pozadí . Skladba 
obsahuje taktéž velké množství modulací a tonálních změn, 
které již vypovídají o osobitých kompozičních postupech 
Martinů, využívaných v tomto i již dřívějším období . K jis-
tým rysům hudebního novátorství patří např . tóninový plán, 
vytvářející neustálý gradační efekt, kdy je v úvodu expo-
nováno hlavní téma v tónině D dur, pokračuje za použití 
modulací plynulým hudebním proudem až k závěru skladby, 
která vrcholí opětovným zazněním hlavního tématu v tóni-
ně H dur . V notovém zápisu autor již nepoužívá předzna-
menání, což odpovídá nejen tonální koncepci tohoto díla, 
ale jedná se i o typický rys v jeho moderní tvorbě obecně .

Obr. 6, takty č. 1 - 12

Obr. 7, takty č. 1 - 8

Obr. 8 - hlavní motiv Black - bottom, 
takty č. 17-20 nebo 41-44
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S ohledem na interpretaci není možné pominout její pa-
trnou robustní sazbu, připomínající orchestrální či varhanní 
znění . S tím úzce souvisí úloha dosažení zvukové ušlechti-
losti, která se stává náročnější zvláště v převažujících for-
tissimech .

Po technické stránce lze hovořit o poměrně dobře hratel-
né hudební faktuře, byť může budit určitý respekt při prvním 
pohledu do not . Vyhovuje bezesporu větším rukám, vhodná 
je volba nejlépe pro žáky s předchozími zkušenostmi s hmaty 
přesahujícími oktávu, např . s decimovými akordy . V případě 
absence těchto zkušeností by se měla hlídat technika hry 
arpeggiových akordů nikoliv staticky, nýbrž pružnou dlaní 
se zapojením pohybu zápěstí a celé paže . V taktech č . 15, 
nebo 26-28 (obr . 9) se dodržuje zásada lomených souzvuků 
následujícím způsobem:

•	 Nejprve vezmeme zdvojený oktávový bas na dobu
•	 Bezprostředně poté celý zbylý akord oběma rukama 

současně
(obě fáze na jeden pedál)

V závěru není třeba na tyto lomené souzvuky nikte-
rak spěchat, pokud se vhodně využije hudebního rozšíření 
a předepsaného ritardanda . Ostatní drobné tempové nebo 
charakterové změny v průběhu skladby by měly vést k jejímu 

výrazovému zpestření, v zájmu celistvosti tohoto hudebního 
proudu se jedná však o ne zcela jednoduchou úlohu .

I přes svou pozoruhodnost a vlastně jedinečnost v tom-

to albu nepatří Preludium H 178 mezi často vybírané a ve-
řejně prováděné skladby, a to jak z řad studentů, tak ani 
dospělých interpretů .

Petr Kašpar

Autor uvedené závěrečné práce kurzu MC vystudoval 
obor akordeon na Konzervatoři Pardubice a obor klavír 
na Konzervatoři Brno. Již patnáctým rokem pedago-
gicky působí na ZUŠ Bohuslava Martinů v Poličce, kde 
vyučuje hru na klavír, akordeon a EKN. 1. kurz  MC na 
HF JAMU v Brně absolvoval v letech 2014-2016. V bu-
doucnu by rád pokračoval ve studiu dalších navazu-
jících kurzů.

                     Obr. 9, takt č. 15                                       Obr. 9, takt č. 26 - 28 

Obr. 10 - ukázka z autografu Preludia, takty č. 1 - 7

P rednÁŠkY

Pedagogicko - psychologické aspekty klavírního pedagoga a žáka 
v současnosti
(Cyklus přednášek v Metodickém centru)

„Na znamenité učitele sice vzpomínáme s uznáním, ale 
naše vděčnost patří těm, kteří k nám promlouvali jako k člo-
věku. Učební látka, to jsou sice nezbytné minerály, ale teplo je 
základním prvkem rostoucích rostlin stejně jako dětské duše.“ 
C . G . Jung

Úvodní citát švýcarského psychiatra a psychoanalytika 
Carla Gustava Junga by mohl tvořit motto cyklu přednášek, 
který mají druhým rokem možnost navštěvovat posluchači 
Metodického centra HF JAMU v Brně a který nese název 

„Pedagogicko-psychologické aspekty klavírního pedagoga 
a žáka v současnosti“. Cyklus deseti přednášek propojuje 
poznatky obecné pedagogiky s pedagogickou a vývojovou 
psychologií, přičemž se snaží hledat pro aplikované poznat-
ky praktické využití v hudebně pedagogické praxi . PhDr . Ji-
řina Jiřičková, Ph .D . v přednáškách úročí své pedagogické 
zkušenosti na několika typech škol a se žáky různých vě-
kových kategorií, a to jak ve výuce individuální, tak rovněž 
skupinové . Posluchači jsou v cyklu přednášek povzbuzováni 
k reflexi své pedagogické praxe, k osobnímu zájmu o žáka, 
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zamýšlejí se nad tím, co dělá klavírního pedagoga dobrým 
učitelem, stejně jako uvažují nad dalšími možnostmi svých 
profesních kompetencí v souvislosti s individuálním přístu-
pem k žákovi, s komunikací s rodiči i s kolegy ve školách, 
v nichž působí .

Nedílnou součástí přednášek je připomínání obecně plat-
ných pravidel, zákonitostí a pouček, které s pedagogickým 
procesem souvisejí . Druhou, podstatnější částí je však spo-
lečné hledání cest pro klavírní hodiny na základních umě-
leckých školách, které by měly být naplněny nejen hrou na 
klavír, ale také lidským porozuměním a ochotou klavírního 
pedagoga jít „za hranice“ svých běžných povinností .

V letošním akademickém roce se jednotlivé přednášky 
zabývají pedagogicko - psychologickými aspekty výuky růz-
ných věkových kategorií žáků, se kterými se klavírní pedagog 
setkává: u předškolních dětí, dětí mladšího a staršího škol-
ního věku, adolescentů a dospělých . Poslední díl cyklu bude 
pak věnován pedagogické komunikaci se žáky se specifický-
mi poruchami učení . Ústředním leitmotivem celého cyklu 
je VZTAH učitele a žáka v hodinách výuky hry na klavír .

Ve stručnosti nyní představíme přednášky tohoto aka-
demického roku:

Osou první přednášky, která se týkala pedagogické práce 
s předškolními dětmi, byla hra . Zapojení malých dětí do 
her jim umožňuje se všestranně rozvíjet . Děti tráví hrou 
podstatnou část svého dne, prostřednictvím hry se učí ko-
munikovat s ostatními a s její pomocí poznávají okolní svět . 
Ve chvíli, kdy se předškolní děti učí hrát na klavír, „hraní si“ 
má bezesporu své přirozené místo i v klavírní výuce . Úkolem 

pedagoga je vést žáka takovým způso-
bem, aby klavírní hodiny pro dítě byly 
radostným zdrojem objevování světa 
hudby, aby v nich mohlo zažít pocit, že 
již něco umí a dokáže, a za své výkony 
mohlo být často chváleno .

Nástup na 1 . stupeň základní školy 
ohlašuje další vývojové období dětí . 
Věk, kdy děti nejčastěji začínají hrát 
na nástroj, dobu, kdy je klavír velmi 
poutá a - stejně jako ve škole - se rády 
učí novým věcem a novým dovednos-
tem . Jejich touha po poznání a radost 
z úspěchů v klavírní hře je velkou mo-
tivací jak pro děti samotné, tak i pro 
jejich rodiče a učitele . V souvislosti 
s dětmi mladšího školního věku proto 
byla další přednáška věnována rados-
ti, na kterou by se v hodinách klavíru 
nemělo zapomínat . Právě naopak . 

Když chceme někomu udělat radost, je potřeba jej dobře 
znát, abychom věděli, jak jej potěšit . Posluchači se během 
přednášky zamýšleli nad tím, jak dalece znají nejen své žáky, 
ale i své vlastní potřeby a zdroje: „Co dělám pro to, abych 
učil/a s radostí?“ „Učím s radostí?“

Protože děti staršího školního věku se teprve učí rozumět 
cizím starostem a chápat pocity druhých, vyučující by měl ke 
svým žákům v tomto období přistupovat zvlášť citlivě a ohle-
duplně . Děti prožívají řadu problémů, které chtějí a potře-
bují řešit . Přirozeně si mnohdy své starosti přinášejí i do 
hodin klavírní hry . Jak reagovat? V pomáhajících profesích 
velmi dobře funguje systém supervizorů . Pedagogové své 
supervizory nemívají, se svými otázkami ohledně vhodného 
lidského přístupu ke svým žákům se obracejí na své kolegy či 
důvěrníky . Přednáška se snažila na příkladech z pedagogické 
psychologie ozřejmit, proč děti v období puberty reagují tak, 
jak reagují . Ohlasy posluchačů a diskuzi s nimi pak bylo 
možné chápat jako jistý druh intervize .

Jestliže náš respekt zasluhují žáci jakéhokoli věku, u ado-
lescentů a dospělých v hodinách klavíru to platí dvojnásob . 
Odměnou pedagogovi v jeho úsilí je, když i jemu dovedou 
jeho žáci projevit respekt a úctu . Přednáška, která ve struč-
nosti zmiňovala vývojové zvláštnosti adolescentů, období 
tzv . „vynořující se dospělosti“, a jednotlivé fáze dospělosti, 
se soustředila na pozitiva, která výuka dospělých přináší, 
a motivovala posluchače k individuálnímu přístupu . Zvlášť 
se pak zaměřila na výuku dospělých začátečníků, kteří profi-
tují z rozmanitých uvolňovacích cvičení . Fakt, že zkušenosti 
získané od druhých mnohdy ve vlastních hodinách nemusejí 

Jiřina Jiřičková při své přednášce v MC HF JAMU s
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fungovat, může a musí překrýt pedagogova tvůrčí invence 
a hledání dalších možností, jak se svým žákem, který mívá 
zvláště v dospělém věku již řadu limitů, co nejlépe pracovat .

Dvouletý cyklus přednášek věnovaný tématu učitele 
a žáka v hodinách klavírní hry se chýlí ke konci . Doufejme, 
že jeho záměr - motivovat posluchače k otevření se novým 
podnětům, kriticky a sebekriticky vnímat svoji profesní roli, 
roli klavírního pedagoga a učit své žáky (i sebe) s radostí - 
se naplnil . Ukázal, že před klavírem platí pro učitele stejně 
jako pro žáka, že pro koho je klavírní vyučování radostí, pro 
toho je život štěstí .

Jiřina Jiřičková

Autorka článku vystudovala obor hudební výchova a němec-
ký jazyk na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové 
a doktorské studium v oboru hudební teorie a pedagogika 
na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2004 učí 
hru na klavír a vede osmdesátičlenný pěvecký sbor Jiřičky na 
ZUŠ Mladá Boleslav. Současně působí na Gymnáziu a Hu-
dební škole hlavního města Prahy, na ZŠ Úvaly a jako externí 
pedagožka v MC HF JAMU a na katedře hudební výchovy 
PedF UK v Praze. Lektoruje semináře a workshopy pro učitele 
hudební výchovy.

Klavírní skladby Bedřicha Smetany z pohledu interpreta a pedagoga

Dne 10 .  12 .  2016 proběhla na MC JAMU přednáška 
doc .  Jana Jiraského „Klavírní skladby Bedřicha Smetany 
z pohledu interpreta a pedagoga“ . V jejím úvodu se zamýšlel 
nad příčinami nedocenění klavírního díla tohoto skladatele . 
Jednu z příčin spatřuje v tom, že za svého života čelil mno-
ha nevybíravým útokům, zpochybňujícím kvality jeho díla . 
Později, po své smrti, byl naopak propagován způsobem, 
jenž byl v důsledku spíše kontraproduktivní . Ani muzikolo-
gie posledních desetiletí nepřinesla v tomto směru zásadněj-
ší změnu . Místo poukazování na Smetanův hudební odkaz 
zúžila svůj zájem víceméně na popularizaci jeho intimních 
vztahů, zejména ve spojitosti s okolnostmi jeho smrti .

Při studiu barokních či klasicistních skladeb je již dnes 
běžnou normou pracovat s různými materiály, které nám 
pomáhají přiblížit se dobové interpretační praxi . Ne vždy 
to ale platí pro literaturu hudebního romantismu . Interpreti 
i pedagogové obvykle vycházejí při práci na romantickém 
repertoáru z mezigeneračně předávané interpretační tradi-
ce, jež se v některých případech může od původní značně 
odlišovat . V této souvislosti zmínil doc . Jiraský poněkud 
opomíjenou osobnost Smetanova žáka Josefa Jiránka . Jirá-
nek je autorem práce O Smetanových klavírních skladbách 
a jeho klavírní hře1, která představuje cenný zdroj informací 
k poučené interpretaci skladatelova klavírního díla .

Z pohledu dnešního interpreta může být zajímavý po-
pis odlišností Smetanovy interpretace od notového zápisu . 
Podobně jako Chopin, vycházel i Smetana při modelování 
melodické linie z nápodoby pěvecké techniky . V místech, 
kde je v souvislosti s vrcholem fráze v notovém zápisu uve-
deno crescendo, používal Smetana naopak oslabení vrcholu 
1 Jiránek J .: O Smetanových klavírních skladbách a jeho klavírní hře . 
Společnost Bedřicha Smetany, Praha 1932

- obdobně jako zpěvák při přechodu z prsního do krytého 
tónu . Jiránek dále popisuje princip, z něhož vycházel jeho 
učitel: „Pianista totiž vnitřně zpívá každou na klavíru hra-
nou melodii . Tato živá představa zpívané melodie diktuje 
mu stupeň síly každého údaje tónového a dává zapome-
nout na nedostatky klavírního tónu, jejž nelze po zaznění 
zesilovat, ba ani v stejné síle po delší dobu udržet . Ve své 
tónové představě zesiluje nebo zeslabuje pianista hrané 
tóny melodie v míře, v jaké by to procítěný zpěv vyžadoval, 
a dalším vlivem autosugesce domnívá se dokonce, že může 
odchýleným způsobem úhozu vyvolat tóny kryté nebo ote-

doc. Jan Jiraský přednášel o klavírních
skladbách B. Smetany
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vřené, prsní nebo hlavové, tóny různě 
zabarvovat a vůbec, že může „tvořit“ 
tón (ve smyslu zpěvním), a nemá ve 
skutečnosti jiných prostředků předne-
sových než ovládnout sílu úhozu, odstí-
ny dynamické a agogické i účelné vyu-
žití pedálu“ . Citovaná pasáž i Jiránkovo 
doporučení používat při akordické hře 
váhy celé paže, nikoliv hry „izolova-
ným pohybem paže ze záprstí“, zcela 
odpovídají moderním principům kla-
vírní hry . Smetana dodával některým 
tónům „zvláštní výrazovosti“ jejich 
nepatrným prodloužením . Oživoval 
přednes drobnými agogickými akcenty 
a odstíny, které nebyly vždy zachyceny 
v notovém zápisu . Při hře používal svo-
bodnější a kulatější pohyby paže . Měl 
velmi přirozené a nenápadné pohyby 
paže, ruky i prstů a zachovával vnější 
klid . U klavíru seděl „poněkud dopředu 
nachýlen“, a pouze na polovině seda-
dla . Při staccatu nepoužíval izolovaný 
pohyb prstů . Jiránek také odkazuje na 
Lisztův vliv, který bývá někdy bagateli-
zován . Citovaná práce i poměrně málo 
známé Jiránkovy nahrávky Smetano-
vých skladeb naznačují, že jeho učitel 
používal rubato mnohem svobodněji 
a ve větší míře, než je běžné v dnešní 
interpretační praxi .

Z  notových materiálů, z  nichž lze 
čerpat při výběru repertoáru pro žáky 
ZUŠ a konzervatoří, upozornil doc . Ji-
raský na několikadílný výběr ze Sme-
tanova klavírního díla, který sestavil 
Václav Štěpán . Najdeme zde skladby 
seřazené progresivně podle obtížnosti . 
I když se nejedná o urtextové vydání 
podle současných kritérií, Štěpán peč-
livě odlišuje skladatelův původní text 
od svých doplňujících návrhů .

K nejdostupnějším skladbám patří 
Toccata z druhého sešitu Pokladu me-
lodií. Některé kusy ze zmíněné sbírky 
jsou zahrnuty také do zkouškového re-
pertoáru britské Asociace královských 
hudebních škol2 . Mnoho ze Smeta-
nových klavírních skladeb lze použít 
jako alternativu k hudbě evropských 
romantických skladatelů - kupříkladu 
Chanson a moll op. 2 č. 2 nebo Andante 
Es dur. Vybírat lze také z cyklu Bagate-
ly a impromptus, který skladatel napsal 
jako vyznání své budoucí ženě Kateřině 
Kolářové . Volba kvalitní edice zde na-
bývá na důležitosti zejména v případě 
skladeb jako je Nevinnost a Láska, kde 
pracujeme se třemi pásmy . Vhodně 

2 Associated Board of the Royal Schools
of Music (ABRSM)

rozdělený zápis středního hlasu může 
žákovi usnadnit první stádium studia 
skladby . Mezi oblíbená díla se řadí také 
Přívětivá krajina op. 5 č. 3.

Smetana používá u svých polek nej-
různější tempa a nálady . Polka E dur 
op. 7 č. 3 patří mezi ty dostupnější . Pro 
obohacení repertoáru studentů kon-
zervatoře lze čerpat také z vrcholných 
cyklů Sny a České tance. Etuda Na bře-
hu mořském využívá lisztovskou tech-
niku překládaných „plovoucích“ rukou .

Přednáška doc .  Jiraského nabídla 
pedagogům řadu impulsů a snad napo-
může tomu, abychom klavírní skladby 
B . Smetany nacházeli na programech 
koncertů či soutěží častěji .

Matej Olejár

Autor článku vystudoval obor Klavírní 
pedagogika na HF JAMU v Brně. V roce 
2013 vydalo nakladatelství Lynx jeho 
sbírku „Klavírní etudy se zaměřením 
na techniku hry stupnic“. Pedagogicky 
působí na ZUŠ v Litoměřicích.

Inspirace novými německými učebními materiály

Účastníci únorového konzultačního dne Metodického 
centra JAMU měli možnost vyslechnout zajímavou před-
nášku nazvanou „Inspirace novými německými učebními 
materiály se zaměřením na rozvíjení hudebnosti, klavírní 
techniky a motivace žáků ZUŠ“ .

Přednášející MgA . Hana Vlasáková byla milým a vítaným 
hostem . Před dvaceti pěti lety byla svědkem vzniku a po-
čátků Metodického centra a sama se jako dítě dění v „cen-
tru“ zúčastnila a často pomáhala své mamince prof . Aleně 
Vlasákové .

Téma německého hudebního školství je Haně Vlasákové 
velmi blízké . Po studiích na Pražské konzervatoři (ve třídě 
Evy Boguniové) absolvovala magisterské studium na AMU 
ve třídě prof . Ivana Klánského . Souběžně studovala magi-
sterské studium v Drážďanech, na které navázala dalším 
studiem Meisterklasse na Hochschule für Musik „Carl Ma-
ria von Weber“ Dresden u prof . Arkadije Zenzipéra, které 
absolvovala v roce 2013 . Spolu se svou koncertní činností 

v České republice i v zahraničí rozvíjí od roku 2006 také 
činnost pedagogickou . V současnosti působí jako klavírní 
pedagog Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“, 
zároveň vyučuje na Landesgymnasium für Musik a Konser-
vatorium „Heinrich Schütz“ v Drážďanech . Zasedá v soutěž-
ních porotách, je lektorkou každoročně konaných klavírních 
kurzů v Zábřehu na Moravě a častým hostem různých cyklů 
seminářů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků .

V průběhu jedenácti let, kdy Hana Vlasáková v němec-
kém hudebním školství pedagogicky působí, vyučovala na 
všech třech jeho stupních . V přednášce v Metodickém cen-
tru se zaměřila převážně na materiály pro základní stupeň 
studia, tedy použitelné na prvním stupni našich ZUŠ .

Úvod přednášky byl věnován německému systému hu-
debního vzdělávání . Jeho pozitivní momenty mohou inspi-
rovat i české pedagogy . Základní charakteristikou hudeb-
ního vzdělávání v Německu je, že přístup ke vzdělání by 
měl mít každý (nezávisle na talentu, schopnostech či do-
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vednostech) . Tento systém umožňuje do škol bez problémů 
integrovat děti se specifickými vzdělávacími potřebami . Na 
hudební školy se nedělají přijímací zkoušky, a žák nemusí 
absolvovat žádné zkoušky ani během studia . Pokud se však 
chce hudbě věnovat do hloubky, může zkoušky vykonat, a to 
první přibližně na úrovni 2 . až 3 . ročníku a druhou 4 . až 
5 . ročníku prvního stupně našich ZUŠ . Systém je ve školách 
zřizovaných státem velmi flexibilní i co do možnosti volit si 
délku hodiny jednotlivých žáků . Někde je délka vyučovací 
hodiny omezena na 30 minut, v některých školách si rodiče 
mohou vybrat i hodiny delší, 45 – 60 minut .

V Německu je velmi silná tradice domácího muzicírová-
ní, které představuje způsob společenského vyžití . Z tohoto 
důvodu není tak silný kult sólisty jako u nás, ale důraz je ve 
výuce kladen především na komorní hru . O studium hudby 
je velký zájem, do hudební školy chtějí chodit všechny děti 
(například v Drážďanech mohou čekat zájemci zapsaní na 
čekací listině na přijetí do školy až dva roky) . V přístupu 
rodičů k výuce je sice možné i v Německu vypozorovat dva 
extrémní pohledy (přístup zcela uvolněný nebo naopak 
trend drilu a snahy uspět za každou cenu), většina rodičů 
se však ve svém názoru nachází někde uprostřed .

Vedle hudebních škol je v Německu též stále silná tradice 
privátních učitelů . Z historie přetrvává názor, že tato výuka 
umožňuje více individuální přístup k žákovi . Může mít však 
i svá negativa v omezené možnosti pořádání koncertů či 
skládání zkoušek . Žák navštěvující soukromou výuku, který 
má zájem o složení zkoušek, je musí vykonat ve státní hudeb-
ní škole, která je členem Svazu německých hudebních škol . 
Podobně i žáci soukromých škol . Veřejné školy také pořádají 
a zastřešují další vzdělávání pedagogických pracovníků .

Veřejné hudební školy mají složitý systém financování . 
Přesto, že částečně na výuku přispívají spolkové země, kraje 
či města, většinu nákladů nesou rodiče . Pro ilustraci cena 
jedné 45 minutové hodiny (průměr ze všech spolkových 
zemí) je 27 €, roční poplatek na jedno dítě tak rodiče vyjde 
přibližně na 25 569 Kč .

V německém systému hudebního vzdělávání je velmi 
dobře podchyceno pěstování vztahu k hudbě již od před-
školního věku . Už děti dvou až tříleté mohou se svými rodiči 
navštěvovat skupiny zaměřené na rytmická cvičení, zpěv, 
pohybové aktivity a poslech . Pro děti tří až pětileté je pak 
určena dvouletá přípravka . Jednou ze zajímavých a oblíbe-
ných variant je takzvaný kolotoč nástrojů, kde si mohou 
děti vyzkoušet všechny hudební nástroje . Děti z přípravek 
přicházejí do hodin klavíru s dobrým smyslem pro rytmus, 
s pohybovou průpravou, takže učiteli klavíru to ulehčí práci .

Tak jako základní stupeň studia (privátní učitelé, sou-
kromé školy, veřejné školy) je členitější i střední stupeň . Ve 
středním stupni může vykonat student dvě zkoušky . Jedna 
je přibližně na úrovni naší přijímací zkoušky na konzerva-

toř, druhá na úrovni absolutoria naší konzervatoře . I tyto 
zkoušky se týkají oblasti veřejných škol . V Německu nejsou 
konzervatoře našeho typu . Nejnadanější děti mají možnost 
v  některých spolkových zemích studovat na hudebních 
gymnáziích (projekt podobný našim hudebním gymnáziím 
v Praze a v Brně) . Míst na těchto gymnáziích je však velmi 
málo .

Další zajímavou možností je získání státní podpory od 
spolkové země, o kterou se mohou ucházet žáci, kteří vyko-
nali zkoušku na základním stupni (4 . – 5 . ročník) . Nezáleží 
na věku, ale na míře talentu . Podpora je však pouze na jeden 
rok a případný zájemce musí absolvovat přehrávku před 
porotou učitelů z dané spolkové země opakovaně každý rok . 
Pokud je úspěšný, získá státní podporu na výuku 2 – 3 hodin 
klavíru, hudební teorie a ansámblové hry . Například spolko-
vá země Sasko má každý rok pro všechny nástroje 400 míst .

Nejvyšší stupeň studia v Německu pak představuje vysoká 
škola, kam studenti přicházejí po maturitě .

Klavír patří v  Německu k  nejoblíbenějším hudebním 
nástrojům a jeho popularita neustále stoupá . Ve veřejných 
hudebních školách studují děti všech věkových kategorií, ale 
také dospělí a naplňují tak poslání hudební školy definova-
né v materiálu Svazu hudebních škol: „V hudební škole se 
setkávají lidé z různých vrstev společnosti, všech generací 
a různých kulturních prostředí a učí se od sebe navzájem .“

Hana Vlasáková charakterizovala celkový trend učení na 
hudebních školách v Německu v duchu „Alles muβ Spaβ 
machen“ (Všechno musí bavit) . Poukázala na to, že na jedné 
straně je to moment pozitivní, který je výzvou pro učitele 
a podnětem ke kreativitě . Učitel si musí dát práci, aby děti 
zaujal . Na druhé straně zábava u nástroje není, pokud dítě 
vůbec necvičí, prsty ho neposlouchají a nemůže tak reali-
zovat svou představu .

Hostem únorového MC byla Hana Vlasáková
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Druhá část přednášky MgA .  Hany Vlasákové patřila 
konkrétním učebním materiálům, zejména notovým, a to 
právě takovým, které podporují kreativní přístup k výuce . 
Byla představena hudební hra na výuku not Noten MEMO 
(Obr . 1), hudební hádanky, které může tvořivý učitel podob-
ným způsobem aplikovat do českého jazyka, ale především 
řada podnětných německých notových materiálů .

První zajímavou notovou sbírkou je Siebzig TASTEN – 
ABENTEUR mit kleinen UNGEHEUR (Sedmdesát dob-
rodružství na klávesách s malým nezbedou – Obr . 2) od 
kolektivu autorů . Má dva díly a vydalo ji nakladatelství Breit-
kopf v roce 2001) . Výborný doplňkový materiál vhodný pro 
živější děti, například s poruchou koncentrace . Obsahuje 
krátké, nápadité skladbičky, které zapojují do hry celé tělo 
(mluvení, klepání apod .) a různé způsoby hry (glissando, 
clustry apod .) . Hana Vlasáková zahrála několik z nich . Jme-
nujme například skladbičky „V listopadu vítr fičí“ (dítě pu-
sou napodobuje fičení větru), „Ostrov v moři“ (glissanda), 
„Trumpeta a buben“ (hra + klepání) – nácvik nezávislosti 
rukou, „Vodovodní kohoutek kape“ – technické cvičení na 
opakovanou hru malíčkem, či „Chameleon“ – hra septa-
kordů .

Další notový materiál, se kterým měli možnost se poslu-
chači přednášky seznámit, představuje sbírku technických 
cvičení, svou šíří zahrnující techniku žáka prvního stup-
ně ZUŠ . Autorkou dvoudílné sbírky Wache Finger, wache 
Ohren (Bdělé prsty, bdělé uši – Obr . 3) je Bettina Schwed-
helm, mezi našimi klavírními pedagogy známá díky své Kla-
vierspielen mit der Maus (Klavírní škole s myší) . Dvoudílný 
notový materiál vyšel roku 2013 v nakladatelství Breitkopf . 
Jeho předností je spojení krátkých, pro děti hezkých cvičení 
se zvukovou představou . Pracuje se také s pohybem a s před-
stavou pocitů v rukou . Hned od počátku je používán pedál . 
V úvodu prvního dílu najdeme žákům určených 16 tipů pro 
efektivní cvičení . První díl dále obsahuje kapitoly: tvoření 
tónu, dvou až pěti prstová cvičení, dvojhmaty (od sekund 
po sexty), nezávislost rukou, posouvání sledů tónů a troj-
hlasé akordy .

TIERISCH KLAVIERISCH (Klavizvířátka – Obr . 4) je 
název dvoudílné sbírky (s připojeným CD) Karin Groβ, 
vydané roku 2010 v nakladatelství HOLZSCHUH . Drobné 
skladby převážně se „zvířecí“ tématikou představují malá 
technická cvičení  – malé etudy . Hana Vlasáková uvedla 
jako vhodnou možnost kombinace s technickými cvičení-
mi Bettiny Schwedhelm . Na přednášce zazněly také ukázky 
skladeb z této sbírky . Například skladba „Kánoe“ – doprovod 
kvintami, „Světlušky“ – ukázka témbrového cvičení, „Tulení 
ča – ča“ - s použitím tleskání .

Obr. 1

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 2
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Po sbírkách určených převážně pro mladší klavíristy byl 
představen notový materiál z oblasti popu a jazzu věnovaný 
již pokročilejším klavíristům (15 – 18 letým) . Sbírka Micha-
ela Proksche Piano Poetry (Obr . 5) obsahuje 34 hudebně 
zajímavých skladeb, a s připojeným CD (nahrávky skladeb 
samotného autora a poznámky k interpretaci) vyšla v roce 
2013 v nakladatelství Breitkopf . Pod poutavými názvy se 
skrývají skladby s prvky jazzu, hudba filmová aj . Jako ukázka 
zazněla skladba čerpající tematicky z Händlovy Passacaglie 
g moll s vtipným názvem „Teď se bude händlovat“ .

V rámci své přednášky Hana Vlasáková upozornila na 
důležitou věc . Na internetu lze v současné době najít spoustu 
německých škol a notových materiálů, které na první pohled 
vypadají velmi dobře . Je však zapotřebí podívat se důkladněji 
na obsah a vhodnost jejich použití .

Již byla zmíněna tradice společného rodinného muzicí-
rování v německých zemích . Ale i naše děti si určitě rády 
obohatí svůj repertoár sólových skladeb o nějakou skladbu 
čtyřruční či šestiruční . Poslední materiál představený na 
přednášce možná bude některého učitele inspirovat k re-
alizaci třídního projektu . Českým učitelům již dobře zná-
mý autor Manfred Schmitz napsal sbírku skladeb s názvem 
Konzert im Blumenbeet (Koncert v květinovém záhonu – 
Obr . 6), obsahující skladby pro dvě až šest rukou (některé 

ještě doplněné o part zpěvu či flétny) . Skladby mají různou 
obtížnost, takže je možné zapojit celou třídu . Tématem je 
pohádka – všichni, kdo žijí v květinovém záhonu (kytičky, 
broučci), si udělali velkou přehlídku . Noty obsahují i text 
vypravěče . O tom, že skladbičky z poslední uvedené sbírky 

jsou vtipné, a budou se mladým pianistům určitě líbit, všech-
ny na závěr přednášky přesvědčili Hana Vlasáková, Viktor 
Vojnovič a doc . Jan Jiraský . V živé ukázce v jejich „šestiruční“ 
interpretaci zazněly skladby Balet lučních koníků, melan-
cholické Podzimní astry a Ragtimový klavír .

Také učitelé našich základních uměleckých škol mají ve 
svých třídách žáky s různou mírou hudebního nadání, stále 
častěji se setkávají s dětmi se specifickými poruchami uče-
ní . Různorodé složení klavírní třídy co do věku žáků, ale 
i předpokladů pro nástrojovou výuku, klade před učitele 
stále větší nároky na šíři jeho vědomostí i znalost velkého 
množství učebních pomůcek i notových materiálů, které 
pak může nabídnout konkrétnímu žákovi . Bylo patrné, že 
přítomné pedagogy obsahově bohatá přednáška MgA . Hany 
Vlasákové i jí prezentované německé notové materiály za-
ujaly, a tak určitě přispěje k obohacení notových archívů 
i repertoáru žáků našich ZUŠ .

Miroslava Raková

Obr. 5

Obr. 6

Tančili jsme menuet

Dne 21 .  ledna 2017 nám v Metodickém centru o me-
nuetu přednášel a následně nás i menuetový krok naučil 
Mgr . František Dofek, bývalý člen baletu Národního divadla 
v Brně a dnes odborný asistent HF JAMU vyučující pohy-
bovou výchovu, barokní tanec, španělský tanec, choreografii 
a dějiny tance a baletu . Přednáška byla doplněna videoukáz-
kami různých druhů menuetu .

Menuet je barokní párový tanec ve ¾ taktu . Je to tanec 
vznešený, elegantní, expresívní . V letech 1680-1690 byl ve 

Francii na vrcholu popularity a od počátku 18 . století se stal 
módním v celé Evropě . Menuet znázorňuje rafinovaný rituál 
dvoření – partneři jsou téměř stále čelem k sobě, setkávají 
se, rozcházejí, míjejí, ustupují od sebe, jejich jediný kontakt 
je držení se za ruce, když krouží kolem sebe .

Tempo menuetu se časem proměnilo . Zpočátku to byl 
rychlý, veselý, vzdušný, koketní tanec i s poskoky při zacho-
vání vznešenosti . V klasicismu došlo ke zpomalení tempa, 
zůstala chůze, poklony, projevy dvoření . Hudba menuetu 
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se zapisuje ve ¾ taktu, ale tanečníkův menuetový krok 
obsahuje 6 dob . Je tedy přes dva takty . V tomto tanečním 
kroku děláme z mírného podřepu v předtaktí krok - vznos 

na pološpičku na 1 . době, na 2 . době na stejné noze mírně 
podřepneme, na 3 . době opět vykročíme na pološpičku, na 
4 . a 5 . době jsou dva kroky na pološpičkách a na 6 . době je 
mírný podřep . Akcent v tanci je na 1 . době prvního taktu 
dvoutaktí, akcent v hudbě je na začátku každého taktu, ale 
hudebník se má vyhnout přehnanému akcentování všech 
prvních dob, hlavně druhý takt dvoutaktí nemá mít akcento-
vanou první dobu . Hudba má podporovat plynulost, ladnost 
a eleganci tance .

Výukou barokních tanců pro hudebníky se zabývá na-
příklad francouzská choreografka Béatrice Massin . Máte-li 
zájem o živé vystoupení českého souboru věnujícího se ba-
rokním tancům, můžete si vyhledat soubor Alla Danza Brno .

Zora Gogelová

Mgr. František Dofek na přednášce na lednovém MC

recenz e k nihY

Z rejstříků paměti
Na prosincovém konzultačním dnu 

Metodického centra se posluchačům 
představila prof . Alena Veselá, emeritní 
rektorka JAMU, česká varhanice, pe-
dagožka JAMU, a mimo jiné i autorka 
knihy Z rejstříků paměti .

Jak už název knihy a jméno autorky 
napovídá, před čtenářem se otevírá ne-
obyčejná kniha plná vzpomínek, zážit-
ků, dojmů a zkušeností, které vypoví-
dají o velké lásce k hudbě, pracovitosti, 
úctě k lidem, odvaze, ale i smyslu pro 
humor .

V úvodních kapitolách nás autorka 
seznamuje se svou rodinou (tatínek, 
nadšený hudební amatér, byl členem 
„Chemického kvarteta“), popisuje své 
první setkání s hudbou a hodiny kla-
víru u  paní Zdeňky Illnerové, žačky 
Leoše Janáčka . Čtenář má možnost 
nahlédnout do brněnského kulturní-
ho života 20 . a 30 . let 20 . století, poznat 
řadu významných osobností té doby, 
a zjistit, co se hrálo na koncertech v po-
dání významných umělců .

Další vzpomínky nás zavedou na 
Vysočinu, kde od svých třinácti let trá-
vila paní profesorka Alena Veselá letní 
prázdniny . O rok později se zde sezná-

mila i s rodinou Kaprálových, u kte-
rých pobývala . Následují vzpomínky na 
válečná léta, studium na konzervatoři 
a na JAMU a začátky koncertní karié-
ry – v nich máme možnost procestovat 
jednotlivé země, ve kterých paní profe-
sorka Veselá koncertovala: Belgii, An-
glii, SSSR, Holandsko, Německo, Itálii, 
Švýcarsko, Švédsko, Norsko, USA, Ra-
kousko, Rumunsko aj . Opět zde spolu 
s autorkou prožijeme nevšední zážitky 
spojené nejen s  koncertováním, ale 
i s cestováním, bydlením nebo turis-
tikou . Velmi poutavě jsou popsána se-
tkání s různými lidmi – muzikanty, ale 
i jogínem, nebo třeba i se strašidlem .

Následující kapitoly knihy vypovída-
jí o pedagogické a rektorské činnosti na 
JAMU . Zde naplno pocítíme osobnost 
paní profesorky Veselé, její vytrvalost, 
nadšení, vynalézavost, ale i  odvahu . 
Dočteme se, jak se jí podařilo vybavit 
JAMU varhanami, jak sestavovala pe-
dagogický sbor JAMU po „sametové“ 
revoluci, jak získala budovu pro Di-
vadelní fakultu JAMU a rekonstruo-
vala ji, a že pod jejím vedením došlo 
i k opravě současné budovy Hudební 
fakulty JAMU a k získání budovy pro 
ubytování studentů (dnešní studentské 
koleje Astorka) . Přes veškeré pracovní 

povinnosti si ve svém životě dokázala 
najít místo i pro rodinu a koníčky, mezi 
něž patří např . lyžování nebo horole-
zectví .

Kniha Z rejstříků paměti se čte lehce, 
přestože život autorky a některé životní 
situace vůbec lehké nebyly . Paní profe-
sorka Veselá popisuje události s nad-
hledem a moudrostí, ke které bychom 
chtěli jednou také dospět .

Věra Chmelová
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MateriÁlY dO v ýUkY a POMUckY

NOTOVADLO – živá notová osnova

Na podzim roku 2016 se mi podaři-
lo zrealizovat můj dlouho promýšlený 
nápad - vytvořit jakési hudební počí-
tadlo, které ovšem vůbec neslouží ke 
sčítání a odčítání . Co vzniklo a k čemu 
to vlastně je, bych vám chtěla sdělit na 
následujících řádcích .

Narodila jsem se v Brně, kde jsem 
také vystudovala gymnázium a kon-
zervatoř . Posledních sedm let žiji 
s manželem a dvěma dětmi ve vinař-
ském městečku Bzenec . Mám již téměř 
dvacetiletou praxi výuky hry na klavír 
na ZUŠ v Brně a nyní ve Bzenci . Práce 
mě maximálně baví a naplňuje, ale asi 
jako každý trošku myslící a kreativní 
učitel, neustále hledám ty nejschůd-
nější cesty . Zdolávám s  dětmi různě 
obtížné překážky a mnohdy mám po-
cit, že spíš couvám, než jdu kupředu . 
Ve výuce proto vždy uvítám zajímavou 
pomůcku pro názornost, pro zefektiv-
nění a zpestření výuky . Rozhodla jsem 
se, že učitelům, muzikantům a hlavně 
dětem sama zkusím něčím přispět .

Dlouho mi vrtalo v hlavě, jak noty 
oživit jinak, než zvukem . Mým cílem 
bylo, aby si děti mohly na noty sáhnout . 
Ty jsou v dětských očích na papíře ne-
hybné . Na notovadle se probouzejí, 
ožívají, pohybují se . Sami jsme jejich 
tvůrci . Je známo, že mozek je výborně 
nastaven pro práci s obrazy (struktura-
mi) a na základě toho si potom vytváří 
snadněji souvislosti a danou věc si lépe 
zapamatuje . Abstraktní myšlení dětí se 
rozvíjí až kolem dvanáctého roku . Do 
té doby je pro děti mnohdy těžce ab-
straktní notový zápis obtížně čitelný . 
Inspirovala jsem se obyčejným počíta-
dlem, které je dětem dobře známé, tro-
chu ho pozměnila a vzniklo notovadlo . 
Korálky na notovadle nás zvou k sobě 
na návštěvu, děti si mohou notovou 
osnovou „prolézat“, proplétat se mezi 
linkami a notami .

Mého nákresu na papíru se ujal 
šikovný manžel, proměnil náš dům 
ve vývojovou laboratoř a truhlářskou 
dílnu a  začal tvořit . Notovadlo má 

dřevěný rám, ve kterém jsou natažené 
a  vypnuté umělé provázky tří barev . 
Zpravidla nejtmavší barva tvoří zá-
kladní notovou osnovu – 5 linek . Ko-
lem shora i zespodu jsou jinou barvou 
odlišeny linky pomocné . Mezi všemi 
těmito linkami se táhnou provázky 
bílé, které nahrazují mezery . Na kaž-
dém provázku jsou navléknuté dřevěné 
korálky . Jako tvarově nejvhodnější se 
mi osvědčil tvar korálku – oliva, který 
je blízký tvaru noty . Korálky mohou být 
barevné, dle individuálních požadavků, 
nebo mohou být jen černé (pro starší 
děti) . Barvy nejsou symboly pro tóny, 
ale jsou vhodné pro názornost, znázor-
nění periodičnosti v hudbě . Označení 
křížků a béček jsme vyřešili popsáním 
korálků . Pootočením korálku nahoru 
se objeví křížek, pootočením dolů béč-
ko . Na provázcích se s nimi velmi snad-
no a příjemně pohybuje . Notovadlo se 
nezabývá rytmickou stránkou hudeb-
ního zápisu . Přesto je jeho využití velmi 
široké . Děti nadšeně spolupracují, ty 
nejmladší jsou spokojené, že si vlastně 
hrají, rychle reagují a na notovadle se 
přirozeně pohybují .

V  současné době testujeme několik 
typů notovadel:

UNO - samostatné pro houslový 
nebo basový klíč (Obr . 1)

DUO – pro houslový a basový klíč 
opatřené společným rámem (Obr . 2)

TUTTI – spojený houslový a basový 
klíč v jednom (Obr . 3)

MINI – velikost přibližně A4 – pro 
snadný přenos

Principy a vlastnosti notovadla

•	 propojení s  klaviaturou (umís-
těním na pultíku přímo nad ní)

•	 abstraktní symbol noty na-
hrazen reálným 3D objektem

Obr. 1
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•	 rozvoj tvořivosti a fantazie
•	 interaktivita (notu přivezu, 

ohmatám, odvezu)
•	 atraktivita (barevná hračka a hra 

s barevnou notovou osnovou)
•	 názornost
•	 rychlost (rychlá a  snadná stavba 

i přestavba výtvoru)
•	 pohodlnost (rychlá příprava 

i  úklid, možnost skončit, hned 
sbalit a jít)

•	 mobilita (lehké a přenosné)
•	 okamžitá připravenost (vs . nabitá 

baterie, zapnutá wifi, zaktualizo-
vaný počítač atd .)

•	 žádné volné dílky (nikdo nic ne-
spolkne, nic nezapadne za klavír, 
nic se neztratí a  nic se neslepí 
k sobě, jako třeba magnetky)

•	 výrobek převážně z  přírodních 
materiálů, s  vysokým podílem 
ruční práce

Netradiční výuka

•	 s vnímáním notového zápisu jako 
obrazu

•	 s  pochopením práce s  melodií - 
uvědomění si vztahů mezi tóny, 

stoupání, klesání, kroky, skoky, 
intervalové vzdálenosti mezi sou-
sedními tóny – už velmi malé děti 
bystře reagují a při čtení not z no-
tovadla přirozeně a snadno melo-
dii zahrají

•	 s větším důrazem na využití zra-
ku, jakožto dominantního smys-
lového orgánu (barvy)

•	 se zapojením hmatu při práci 
s  notami (tvary)  – rozvoj jemné 
motoriky, stimulace konečků prs-
tů

•	 s  důrazem na cit (provázky na-
místo pevných tyčí)

•	 hravou a zábavnou formou
•	 se snadnou opravitelností výtvo-

ru žáka
•	 vedoucí k  nalézání a  pochopení 

vnitřních souvislostí

Využití notovadla

•	 učíme se noty  – doprovodíme 
notu na své místo, procvičujeme 
noty na linkách, v  mezerách, na 
pomocných linkách, v  pomoc-
ných mezerách, v houslovém klí-
či, v basovém klíči

•	 procvičujeme intervaly  – velmi 
rychle nacházíme příslušný inter-
val na základě vztahů linka – me-
zera, linka – linka

•	 chápeme akordy – na základě ba-
revnosti korálků děti krásně vidí 
a chápou pohyb tónů v obratech 
(Obr . 4)

•	 stupnice  – hlavně u  mollových 
stupnic jednoduchým pootoče-
ním korálku děti snadno zvýší 
a  sníží potřebný stupeň . Korá-
lek s  křížkem a  béčkem lze rov-
něž použít jako předznamenání 
(Obr . 5)

Obr. 2

Obr. 3
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•	 zhudebňování říkadel - děti se ne-
bojí experimentovat, postupným 
přidáváním tónů, nebo jejich 
obměňováním velmi snadným 
pohybem přivezením a  odveze-
ním korálku vznikají zajímavé 
nové skladbičky . Jejich obtížnost, 
zajímavost je na dítěti, na uči-
teli . Fantazii se meze nekladou 
(Obr . 1)

•	 notování  – vymýšlíme si krátká 
notová cvičení, přidáváme, obo-
hacujeme, měníme notový zápis 
a hrajeme ho

•	 hra s  rytmem  – libovolný melo-
dický zápis hraji v  různých ryt-
mických a taktových obměnách

•	 zápis melodie, písničky, vlastního 
motivku

•	 zápis diktátu – sluchového, noto-
vého

•	 transpozice - rychlé přenesení 
motivků mezi tóninami (Obr . 3)

•	 hudební obrázky  – vytváříme 
pomocí korálků jednoduché ob-
rázky, které i zajímavě zní (šipka, 
mašlička, hory…) (Obr . 6)

•	 nehudební obrázky  – pro rozvoj 
výtvarných dovedností a  celkové 
kreativity, pro ukrácení chvíle, 
kdy čekám na hodinu (Obr . 7)

První prototyp jsem ukázala paní 
profesorce Aleně Vlasákové, té se ná-
pad líbil a pozvala mě na prezentaci 
mého nápadu, která se uskutečnila dne 
10 . 12 . 2016 v Metodickém centru na 
JAMU v Brně . Jsem jí za tuto nabídku, 
důvěru i podporu velice vděčná .

Do budoucna bych ráda vytvořila 
sadu pracovních listů, které mohou 
být zdrojem inspirace v celém spektru 
možností, i když jsem přesvědčena, že 
notovadlo samo nabídne spoustu zají-
mavých námětů pro hudební tvoření . 
Věřím, že notovadlo čeká veselý, tvůr-
čí a dlouhý život . Udělá radost mnoha 
muzikantům, naučí dívat se na noty 
s  radostí a  s pochopením . Byla bych 
ráda, kdyby oslovilo i  učitelé jiných 
hudebních nástrojů, velmi přínosné 
by mohlo být pro hudební nauky, ale 
i mateřské a základní školy .

Pro více informací mě můžete kon-
taktovat na adrese linda .hornakova@
seznam .cz . V blízké budoucnosti při-
pravujeme i www stránky notovadlo .cz .

Linda Horňáková

Autorka článku vystudovala brněn-
skou konzervatoř. Třináct let pedago-
gicky působila na SZUŠ Mgr. Radmily 
Chmelové v Brně, nyní vyučuje sedmým 
rokem na ZUŠ ve Bzenci. V  metodic-
kém centru JAMU absolvovala kurz 1 
a v současné době studuje druhým ro-
kem kurz 2.

Obr. 4

Obr. 5

mailto:linda.hornakova%40seznam.cz
mailto:linda.hornakova%40seznam.cz
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Obr. 6

Obr. 7
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Rytmická stavebnice

K výrobě této pomůcky mě inspiro-
val internetový obrázek s kostičkami 
ze stavebnice (Obr . 1) . Obrázek jsem 
uložila do počítače s  myšlenkou, že 
podobná pomůcka se mi do klavírní 
výuky bude hodit – stačí výběr vhodné 
stavebnice typu LEGO nebo DUPLO 
a fix k jejímu popsání . V předvánočním 
období nabízely obchody s hračkami 
nepřeberné množství stavebnic – po 
prozkoumání obsahu dílků jsem jed-
nu vybrala a ještě ten večer ji přetvořila 
k budoucím hudebně - pedagogickým 
účelům .

Nejdelší dílek znázorňuje notu ce-
lou (a její 4 doby); poloviční dílek notu 
půlovou (2 doby); nejmenší dílek notu 
čtvrťovou . Na druhé straně nejmenšího 
dílku je pak dvojice not osminových . 
Pro širší využití jsou opačné strany 
dílků (u nejmenších kostiček zbývající 
dvě strany) popsány různými dalšími 
kombinacemi rytmů (Obr . 2) .

Možnosti využití:

•	 při seznamování žáků s notovými 
hodnotami a  pomlkami, tvoření 
různých rytmických útvarů v pří-
pravném nebo prvním ročníku

•	 při práci se skladbami – pro lep-
ší představu problematického 
rytmického útvaru; například ve 
skladbičce Luboše Sluky  – Švi-
hadlo (Obr .  3) jsme nepřesně 
hrané takty s žákem vybrali z díl-

ků stavebnice a  podložili čtyřmi 
osminovými hodnotami (takty 
končící osminovou pomlkou žák 
často zkracoval o  čtvrtou osmi-
novou pomlku) . Kostičky nám 
pomohly rytmickou nepřesnost 
rychle vyřešit

•	 při improvizaci
•	 nalezení vhodného rytmického 

modelu pro zpestření hry stupnic 
nebo etud…

Jsem si jistá, že tvořivý klavírní pe-
dagog si snadno poradí a najde další 
způsoby uplatnění této hudební sta-
vebnice .

K  vytvoření své pomůcky jsem si 
vybrala stavebnici „Clemy“ s většími 

kostičkami, určenou pro děti od 3 let . 
Někteří žáci mě upozornili, že „ta sta-
vebnice je pro malé děti“! Přemýšlím 
ještě o pořízení jiné stavebnice s men-
šími dílky, neboť bych ji ráda obohati-
la ještě o další notové hodnoty (trioly 
a šestnáctinové noty) .

Takováto proměna obyčejné dětské 
stavebnice na hravé hudební rytmy 
není složitá ani časově náročná . Vím, 
že někteří z mých kolegů si podobným 
způsobem vylepšili LEGO mnohem 
dříve, než já .

Výše uvedená pomůcka není je-
diným materiálem, kterým doplňuji 
výuku . V  mé klavírní třídě nechybí 
magnetická tabulka, pracovní sešity 
Klavihrátky, memory kartičky s rytmy . 
V uplynulých letech jsme slyšeli mnohé 
inspirace k jejich využití na přednáš-
kách v Metodickém centru, a také jsme 
zde měli možnost některé pomůcky 
získat . Jsem za tyto užitečné materiály 
vděčná, a  i žákům se moc líbí . Právě 
díky různým užitečným pomůckám 
se nám může lépe dařit, aby metrum 
a rytmus byly na 1 . místě při práci na 
nových skladbách, jak nám často při-
pomínala na přednáškách paní profe-
sorka Alena Vlasáková .

Petra Zíková

Autorka článku je absolventkou Kon-
zervatoře v Pardubicích a bakalářské-
ho studia Klavírní pedagogiky na JAMU 
v Brně. V současnosti vyučuje klavírní 
hru na ZUŠ Oskara Nedbala v Táboře. 
První pedagogické zkušenosti a velkou 
část pedagogické praxe získala na ZUŠ 
ve Zruči nad Sázavou. Pravidelně se 
účastní prázdninových klavírních kurzů 
v Litomyšli a v Mikulově. V Metodickém 
centru JAMU studuje od roku 2004.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3
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Nové materiály v knihovně Metodického centra

Jak jsme již dříve informovali čte-
náře časopisu Pianissimo, přináleží 
k Metodickému centru – klavír na HF 
JAMU rozsáhlá knihovna . Posluchači 
kurzů MC tak mají možnost vypůjčovat 
si mnoho zajímavých notových mate-
riálů, knih, učebních pomůcek a závě-
rečných prací studentů MC . Některé 
cenné materiály mohou prostudovat 
prezenčně .

Knihovna je stále doplňována, a to 
nejen o materiály českých nakladatel-
ství, ale také o slovenské knihy z VŠMU 
v Bratislavě . Ty je možné také zakoupit 
či si objednat při konzultačních dnech 
MC .

Dnes přinášíme čtenářům informaci 
o dvou nových slovenských titulech .

Ľudmila Michalková: Kryštalizácia 
a kulminácia hudobného klasicis-
tického štýlu

Kniha zajímavě a podrobně líčí vý-
voj hudby v 18 . století, to je od zrodu 
klasicistního slohu, až po jeho vrchol . 
Je rozdělena do několika větších kapi-

tol: 1 . kapitola - Hudba v 18. storočí – 
zde se autorka zabývá všeobecnou cha-
rakteristikou tohoto období, rozebírá 
společenské trendy, vysvětluje pojem 
klasicismus a periodizuje tuto epochu . 
V další kapitole - Zrod klasicistického 
štýlu v rokoch 1730 – 1780 se dočteme 
o centrech raného klasicismu, kterými 
byly Paříž, Milán, Mannheim, Londýn, 
Berlín a  nakonec Vídeň . V  poslední 
kapitole - Kodifikácia štýlu viedenské-
ho klasicizmu v diele Josepha Haydna 
a Wolfganga Amadea Mozarta se po-
drobně dovíme nejen o Haydnových 
smyčcových kvartetech a Mozartových 
operách, ale také o dalších dílech těchto 
skladatelů .

Edvard Grieg - Život a  dielo/ Life 
and Music, Editor Markéta Štefková

Dvojjazyčná monografická kniha 
(slovenština a  angličtina) je soubo-
rem originálních prací renomovaných 
znalců odkazu Edvarda Griega, jedné 
z velkých osobností období romantis-
mu a nejslavnějšího norského sklada-
tele vůbec .

V několika kapitolách se postupně 
dočteme o životě a kompozičních zna-
cích v dílech skladatele .

Obsah knihy:

1 . Patrick Dinslage - Edvard Grieg 
- nórsky Európan . Životopisná 
skica

2 . Markéta Štefková - V srdci Grie-
govej hudby: Lyrické skladby

3 . Beryl Foster - Piesne Edvarda 
Griega - úvod

4 . Ricardo Oriozola - Tri husĺové 
sonáty Edvarda Griega

5 . Einar Røtttingen - Edvard Grieg: 
Balada op . 24 . Úvahy klavíris-
tu o  interpretačných aspektoch 
a  štrukturálnych, tematických 
a harmonických prvkoch

6 . Wojciech Stȩpień - Nórsky orien-
talizmus v sláčikových kvartetách 
Edvarda Griega

7 . Mária Eckhardt - Franz Liszt 
a Edvard Grieg

8 . O autorech
9 . Markéta Štefková  – Záver . 

GRIEG DAY - vědecko - umě-
lecký projekt, který se uskutečnil 
11 . - 18 .  listopadu  2015, a  v  je-
hož rámci proběhly mistrovské 
kurzy pro studenty a  dva kon-
certy v  Koncertním sále VŠMU . 
Na prvním z nich, 11 .  listopadu, 
zazněly Norské lidové melodie 
op . 66, 6 písní na texty skandi-
návských básníků a vybrané čás-
ti ze suity Z  časů Holbergových, 
ztvárněné tancem . Na druhém, 
18 . listopadu, vystoupili účastníci 
mistrovských kurzů .

Viktor Vojnovič
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iMP rOviz ace

Klavírní stylizace doprovodů moderních hudebních stylů, akordické 
značky a jejich propojení s improvizací

V listopadu 2016 jsem měla přednášku v MC JAMU na 
téma Klavírní stylizace doprovodů moderních hudebních 
stylů, akordické značky a  jejich propojení s  improvizací . 
Než jsem přešla k teoretické části přednášky, považovala 
jsem za důležité seznámit kolegy s důvody, proč stojí za to 
věnovat se s žáky populární hudbě . Dospívající mládež má 
k této hudbě mnohdy silné emociální pouto, které nemusí-
me plně chápat, ale měli bychom se snažit ho respektovat . 
Myslím, že je naším posláním neodmítat, ale hledat paralely 
mezi vážnou hudbou a tzv . populární hudbou, která je pro 
mládež dominantní, ať se nám to líbí nebo ne . Měli bychom 
umět tyto světy vzájemně propojit, vždyť jsou založeny na 
stejných principech, které vedou k prohlubování hudebních 
dovedností . Audio i video ukázky nám takovéto paralely 
představily .

•	 Queen: It’s A Hard Life - Ruggiero Leoncavallo: Ko-
medianti - Árie Paňáca

•	 Celine Dion: All By Myself - Sergej Rachmaninov: 
Klavírní koncert č . 2 op . 18 Adagio sostenuto

•	 Coldplay - Lang Lang: improvizace na píseň Clocks

Pro mnohé učitele hudby je populární hudba něco jako 
13 . komnata, do které se neodváží vstoupit . Je to pro ně 
zkrátka tenký led, strach z neznámého . Průzkumy uvádějí, že 
50% lidí používá hudbu jen jako kulisu a cíleně ji neposlou-
chá, vážnou hudbu poslouchá jen 9% populace a pro 41% 
je stěžejní hudba populární . Děti jsou obklopeny převážně 
tímto druhem hudby, kterou si dříve či později chtějí zahrát 
samy . A my bychom měli být odbornými průvodci a pomoci 
jim tuto hudbu hrát kvalitně . Využijme tedy šanci projít si 
společně s žáky nová území hudby, která se zaznamenává 
pomocí akordických značek . Tyto značky mají v moderní 
populární hudbě zásadní význam . Je to jakési hudební espe-
ranto, a to ještě ve formě těsnopisu . Určité povědomí o nich 
mají i lidé, kteří neumějí číst běžný notový zápis . Značkový 
systém využívá základní fakt, že akordy sestavujeme po ter-
ciích . Může nám vzniknout až tercdecimový akord, což je 
nejobsáhlejší doškálný souzvuk sedmi tónů, kde není žádný 
tón zdvojen . Tím vyčerpáme celý materiál jedné tóniny .

Základem značky je písmeno, které určuje základní tón 
durového akordu . Dále je to číslice, která určuje interval od 
základního tónu a konečně zkratky .

Každá akordická značka je vlastně symbolicky vyjádřené 
terciové schéma akordu . Označíme-li tyto intervaly číslice-
mi, dostaneme řadu 3 5 7 9 11 13 . Představuje-li písmeno 
v akordických značkách durový kvintakord, musí současně 
vyjadřovat velkou tercii a čistou kvintu, z nichž je souzvuk 
sestaven . Z toho je zřejmé, že u těchto dvou intervalů odpadá 
jakékoliv jiné označování . Další intervaly mají tento význam:

7 = malá septima 11 = čistá undecima
9 = velká nóna 13 = velká tercdecima

Od „devítek“ výše se automaticky počítá s přítomností 
všech nižších intervalů . Nónový akord tedy obsahuje septi-
mu, undecimový nónu i septimu, tercdecimový undecimu, 
nónu i septimu .

Př .:

D7 = septakord = durový kvintakord + malá septima = D 
- Fis - A - C
G9 = nónový akord = durový kvintakord + malá septima + 
velká nóna = G - H - D - F - A

Pokud je číslice jen jedna, umisťuje se jako horní index, 
to je vpravo nahoře u písmene akordu (C7) -s výjimkou 4sus 
a 2sus, které píšeme vpravo dole .

Zkratky určují přesný rozměr zbylých intervalů, které se 
vyskytují u akordů a píší se vpravo vedle písmene akordu . 
Př .:

„mi“ je určena pro malou tercii
Cmi = C - Es - G

„dim“ je určena pro zmenšený septakord
Hdim = H - D - F - As
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„maj“ se vztahuje k číslici 7 a označuje velkou septimu
Cmaj7 = C - E - G - H

„sus“ znamená nahrazení jednoho tónu druhým
- původní tercie je nahrazena kvartou
C4sus = C - F - G

- původní tercie je nahrazena sekundou
C2sus = C - D - G

„add“ znamená přidání tónu k akordu
Cadd9 = C - E - G - D2

Název akordu se vždy řídí nejhlubším tónem - základním 
tónem . Výjimku tvoří lomené akordy, kdy bas tvoří vždy tón 
za lomítkem C/F.

A ještě k používání písmene H ve značkovém systému . 
Anglo - americké označení této noty je B a písmeno H se 
nepoužívá . Takže snížená nota H je značena jako B ’ .

Podrobný rozpis akordů a  jejich značení lze nalézt 
např . v těchto českých publikacích: V . Petrov: Klavír a akor-
dické značky nebo E . Hradecký: Hrajeme na klavír podle 
akordových značek . Zde jsou uvedeny i praktické příklady 
a ukázky .

Aby děti dobře zvládly hraní populární a taneční hudby, 
je nesmírně důležité, aby měly vytvořené základy klavírního 
doprovodu k lidovým písním (nejlépe podle Z . Janžurové - 
Z . Průšové: S písničkou u klavíru) . Již v předmluvě hovoří 
autorky o důležitosti této práce . Na tomto základě pak mů-
žeme dále stavět a rozvíjet ho .

Ke kladům poslechu populární hudby u dětí patří ze-
jména to, že mají zažité osmi taktové hudební fráze, malou 
písňovou formu, střídání základních harmonických funkcí 
a rytmus . S hraním populární hudby by děti měly začít nej-
dříve na úrovni 5 . ročníku . Než se však pustíme do hraní 
písní podle akordických značek s melodií v pravé ruce, je 
dobré procvičovat si čtyřhlasé akordy každou rukou zvlášť 
harmonicky, melodicky + obraty .

C6, C7, C7 maj, C dim - i v mollové variantě a samozřejmě 
transpozice

Dále můžeme akordy procvičovat na harmonických 
větách ve variantách:

A) Levá ruka basový tón (v oktávě) - může být rytmizova-
ný, pravá ruka akordy (popř . obraty) ve čtvrťových notách – 
taktéž v různých rytm .obměnách

B) Levá ruka velký rozklad akordů – zpravidla v osmino-
vých hodnotách (v první oktávě se vynechává tercie), pravá 
tvoří tzv . akordickou melodii (viz Z. Janžurová - Z. Průšová: 

S písničkou u klavíru – str. 63 Akordická stylizace v pravé 
ruce, jednohlas v levé)

Harmonické věty:

1. II: C / Ami7 / Dmi7 / G7 :II
2. II: C / A7 / Dmi7 / G7 :II
3. II: C / Dmi7 / Emi7 / D7 :II

Tyto úkoly můžeme hrát také čtyřručně a zapojit do nich 
improvizaci melodie . Na zbavení se ostychu z „volného“ im-
provizování je ideální klasická bluesová 12 jako doprovod, 
ke kterému improvizujeme v rámci pentatoniky od C . Lze 
výborně použít i pro čtyřruční hru, kdy hráč seconda hraje 
doprovod - bluesovou 12 ve variantě A) - tedy levá ruka 
basový tón, pravá akordy a primo improvizuje pravou nebo 
oběma v rámci pentatoniky C .

Bluesová 12:

II: A7 / A7 / A7 / A7 /
D7 / D7 / A7 / A7 / + pentatonika od C improvizovat
E7 / D7 / A7 / A7 :II

Bluesovou stupnici nemůžeme podle jejího tónorodu 
jednoznačně zařadit, neboť obsahuje jak malou, tak velkou 
tercii . Avšak podle funkcí, na kterých se obvykle vyskytuje, ji 
považujeme za stupnici durovou . Její kouzlo tkví v melodic-
kém napětí mezi bluesovými tóny, tzv . blue notes, což jsou: 
malá tercie, malá septima a zmenšená kvinta, nad durovým 
kvintakordem .

Jednoduchá bluesová 12:

4/4 II: C / C / C / C /
F / F / C / C / + bluesová stupnice C
G / F / C / C / :II

(další příklady viz str. 26)

Jana Labašová

Autorka článku absolvovala hru na klavír na konzervatoři 
v Brně. Od roku 1991 působí na ZUŠ Hranice, kde s žáky vy-
tváří improvizační a hudebně - výchovné projekty. Napsala 
dva pohádkové muzikály pro děti, dále se věnuje skladbě 
a aranžování hudby.  Na MC JAMU absolvovala čtyřsemes-
trální  kurz „Současné trendy klavírní pedagogiky a hra 
instruktivní literatury“. Od roku 2016 vede improvizaci na 
klavírních kurzech v Mikulově.
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nOtOvÁ P rílOha

Petro Sláma: Veverky
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Klára Jelenová: Sen 
o snu



 Časopis pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

      KKI HF JAMU    2. číslo / 3. ročník květen 2017
29

Daria Moiseeva: Úzkost
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Pozvánka na 
MIK JAMU 
Brno

POz vÁnkY na kUr z Y

                    50.             Mezinárodní  
                                mistrovské  

                     interpretační  
                      kurzy

fagot  flétna   
hoboj  housle   

klavír  komorní hra  
  kontrabas  pikola 

zpěv
uzávěrka přihlášek 31. 5. 2017

www.masterclass.jamu.cz

3.— 13. 7. 2017
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František kantor 
flétna, pikola, komorní hra
docent HF JAMU v Brně 
sólopikolista Filharmonie Brno

František novotný 
housle, komorní hra 
profesor HF JAMU v Brně  
a VŠMU v Bratislavě

Jan Jiraský 
klavír
docent HF JAMU v Brně  
a vedoucí Katedry  
klavírní interpretace

MiLosLav JeLínek 
kontrabas
profesor HF JAMU v Brně 
a vedoucí Katedry  
strunných nástrojů

vácLav kunt 
flétna
profesor HF JAMU v Brně  
a GMHŠ Praha, ředitel kurzů

JuriJ Likin 
hoboj, komorní hra
docent HF JAMU v Brně 
sólohobojista FOK Praha

aLena vLasáková 
klavír
profesorka HF JAMU v Brně  
a HAMU v Praze

KONTAKT: Hudební fakulta JAMU – MIK 
Komenského nám. 6, 662 15 Brno 
Tel.: +420 542 591 604, Fax: +420 542 591 632 
e-mail: nesvadbova@jamu.cz

V tradičním termínu počátkem prázdnin Vás rádi přivítáme na 

Mezinárodních interpretačních kurzech v Brně.
Výuka probíhá v moderně vybavené budově Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pod odborným 
dohledem zkušených pedagogů a uznávaných umělců.

Kurzy jsou zaměřeny nejen na interpretaci skladeb českých autorů a na díla světové literatury,  
ale i na metodiku hry na nástroj.

roMan novoZáMský 
fagot
docent HF JAMU v Brně  
a vedoucí Katedry  
dechových nástrojů

JarosLav kuBita 
fagot
pedagog HF JAMU v Brně 
sólofagotista České filharmonie

Zdeněk Šmukař 
zpěv
docent HF JAMU v Brně 
a vedoucí Katedry zpěvu,  
stálý host Janáčkovy opery  
Národního divadla Brno
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Klavírní kurzy 
v Mikulově

18.ročník | 18.-25.8.2017

audaces fortuna iuvat

SETKÁNÍ KLAVÍRISTŮ JE URČENO
zájemcům o hru na klavír z celé ČR i zahraničí 
především z řad žáků ZUŠ, konzervatoří a gymnázií       
s uměleckou profilací (u žáků do 15 let je nutný 
doprovod dospělých)

pedagogům hry na klavír

PŘIHLÁSIT SE JE MO�NÉ JAKO

aktivní účastník  - individuální výuka

pasivní účastník   - náslechy výuky

doprovod dětí do 15 let  - hradí jen 
organizační poplatek, případně ubytování a 
stravu

Mikulov, město mnoha půvabů s pohnutou historií a bohatou kulturní tradicí, se už pravidelně na konci prázdnin stává 

útočištěm pro studenty i učitele hry na klavír, kteří přijíždějí, aby načerpali nové podněty pro svou práci.
Vynikající pedagogické obsazení, odborné přednášky a semináře i koncerty talentovaných mladých interpretů a 

profesionálních umělců jsou zárukou týdne plného tvůrčí atmosféry a inspirace nejen pro nadcházející školní rok.

HAMU Praha, FU Ostr.univ.

MGA. IVO KAHÁNEK PH.D.
JAMU Brno

MGA. HELENA WEISER
Konzervatoř Kroměříž

MGR. KAREL KOŠÁREK

Gymnázium a hudební škola
hl. m. Prahy

MGR. PETER TOPERCZER ml.
ZUŠ J.Kvapila Brno,
Konzervatoř Brno

BCA. MONIKA CZAJKOWSKÁ

čtyři hodiny individuální výuky - pro aktivní účastníky

výuka improvizace  

semináře, přednášky, diskuze - na témata související            
s klavírní pedagogikou, metodikou a interpretací klavírní 
literatury – pro pedagogy i žáky

taneční relaxace

sborový zpěv

koncerty profesionálních umělců a laureátů soutěží

koncertní vystoupení účastníků kurzů

prodej odborné literatury a notového materiálu

doprovodný program - prohlídky památek, posezení          
ve sklípku s cimbálovou muzikou, zábavný program pro 
děti…  

Přihlásit se můžete prostřednictvím on-line přihlášky na 
webových stránkách kurzů do 31.5.2017. Přihlášky zasílejte 
co nejdříve, kapacita kurzů je omezená – v případě 
překročení limitu počtu účastníků  je rozhodující pořadí  
přicházejících přihlášek.

Zájemci budou do 18.6.2017 informováni o zařazení do 
kurzů. Platbu, prosím, zasílejte až po obdržení vyrozumění o 
zařazení do kurzů.

www.klavirnikurzymikulov.cz

ŘEDITELKA KURZŮ

MgA. Lucie Halíček Czajkowská, PGAD
Helfertova 44
613 00 Brno

tel. 728 442 305

klavirnikurzymikulov@email.cz 

KLAVÍRNÍ KURZY MIKULOV

PEDAGOGICKÉ VEDENÍ

PROGRAM KURZŮ
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Brněnské klavírní kurzy 2017
„Prázdninové rozehrávání“

Konzervatoř Brno
27. 8. – 2. 9. 2017

Kurzy probíhají v prostorách Kon-
zervatoře Brno . Jsou určeny mladým 
klavíristům všech vě-kových a výkon-
nostních kategorií, budoucím profesio-
nálům i nadšencům a amatérům .

Cílem je též nastartování zájmu 
žáků klavírní hry před začátkem škol-
ního roku .

Aktivní účastník  – má nárok na 
individuální klavírní lekce a na účast 
v celém programu kurzů .

Rekreační účastník – má nárok na 
sledování výuky a na účast v celém pro-
gramu kurzů .

Doprovod dospělého - mimobrně-
nští účastníci do 15 let musí mít dospě-
lý doprovod . Může to být též rekreační 
účastník .

Na prázdninové kurzy může být na-
vázáno ve školním roce konzultacemi 
při Klavírních sobotách nebo účastí 
v Kurzech mladých talentů – vše na-
jdete na www .konzervatorbrno .eu .

Náplň „Prázdninového rozehrá-
vání“:

•	 Individuální klavírní lekce pod 
vedením odborného lektora

•	 Sborový zpěv jako důležitá sou-

část školení hudebníka - instru-
mentalisty

•	 Odborná přednáška pro všechny 
účastníky

•	 Vycházka za zajímavostmi města 
Brna

•	 V jednání jsou lekce „Cvičení bez 
klavíru“ nebo lekce „Angličtina 
pro hudebníky“

•	 Malý festival „Tři klavírní nok-
turna 2017“ – tři večerní koncer-
ty jako součást kurzů

•	 Závěrečný koncert účastníků 
klavírních kurzů včetně vystou-
pení sboru

Lektory kurzů jsou pedagogové od-
dělení klávesových nástrojů na Konzer-
vatoři Brno s odbornými zkušenostmi 
a v současnosti nebo v minulosti kon-
certně činní pianisté .

•	 Aslamas Inna
•	 Bialasová Renata
•	 Doležel Ladislav
•	 Fišl Martin
•	 Horáková Eva
•	 Pančochová Dagmar
•	 Střítecká Krista
•	 Vašek Milan

E-maily lektorů / pedagogů kon-
zervatoře:

jmeno .prijmeni@konzervator .eu

Program
27. srpna 2017

od 17 .00 - registrace účastníků
18 .00 - zahájení kurzů, poté domluva 
rozvrhu individuálních klavírních lekcí

28. srpna až 1. září 2017

Během dne individuální klavírní lekce 
dle rozvrhu .
dopoledne - sborový zpěv
odpoledne - nabídka společných aktivit
18 . 30 - třikrát koncert malého festivalu 
„Tři klavírní nokturna 2017“

2. září 2017

11 . 00 - závěrečný koncert účastníků

Informace hledejte na http://www.
konzervatorbrno.eu/index.php?m=292

www.konzervatorbrno.eu
http://www.konzervatorbrno.eu/index.php%3Fm%3D292
http://www.konzervatorbrno.eu/index.php%3Fm%3D292
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P rO Jekt z UŠ

Etudy trochu jinak

Když jsem se před dvěma lety roz-
hodla realizovat se svou klavírní třídou 
ZUŠ první třídní projekt, zvolila jsem 
pro děti atraktivní téma  – Karneval 
zvířat Camille Saint-Saënse . Jako zá-
klad jsme použili úpravu pro klavír od 
Hanse – Güntera Heumanna z edice 
Klasická mistrovská díla . Po úspěš-
ném provedení prvního projektu jsem 
se domnívala, že další rok budeme 
s žáky pokračovat ve ztvárnění někte-
rého z dalších děl této edice .

Jak to tak občas bývá, člověk si něco 
naplánuje, a nakonec to stejně dopad-
ne jinak . Když v říjnu 2016 představil 
doc .  Jaroslav Šťastný, Ph .D . (svá díla 
vydává pod pseudonymem Peter Gra-
ham) na konzultačním dnu Metodic-
kého centra sbírku klavírních skladeb 
Subversive Etudes (Podvratné etudy) – 
Jinakosti, bylo pro mne téma dalšího 
třídního projektu jasné . Po prvním 
představení notové sbírky samotným 
autorem i  jejím dalším prostudování 
jsem si byla jista, že skladby poskyt-
nou dětem velký prostor pro fantazii 
a tvořivost a pronikání do skladeb sou-
časného autora pro ně bude zajímavé . 
Což se také potvrdilo .

Po zkušenosti z minulého roku jsem 
tentokrát směřovala práci na projektu 
do druhého pololetí školního roku . 
Mým cílem bylo zapojit co nejvíce žáků 
ze své klavírní třídy . Při výběru kon-
krétních skladeb pro jednotlivé žáky 
jsem brala v potaz nejen jejich indi-
viduální schopnosti, ale také fakt, že 
výstupem celého projektu bude kom-
paktní představení pro veřejnost . Celá 
notová sbírka obsahuje na třicet různo-
rodých skladbiček . Sám autor v úvodu 
píše, že si kladou za cíl rozšířit výra-
zové spektrum klavírní literatury pro 
děti o polohy, které v ní nejsou zcela 
běžné . Skladby dělí do tří oblastí – ob-
last rytmu, zvukovost klavíru a cvičení 

ve stylech, které bývají začátečníkům 
technicky nedostupné (parodie děl vý-
znamných skladatelů, případně odkazy 
na určitá místa či situace) .

Poměrně dlouhou dobu jsem věno-
vala výběru konkrétních skladeb . Chtě-
la jsem, aby byly zastoupeny skladby ze 
všech tří oblastí, aby koncepčně zapa-
daly do celku závěrečného představení 
a v neposlední řadě, aby všichni žáci 
stihli skladby nacvičit . Skladby jsem za-
dávala žákům v průběhu měsíce února 
a března . Všechna dílka v menší či větší 
míře zahrnovala pro děti méně obvyklé 
způsoby práce na skladbě (např . poly-
fonie frází dynamikou, experimenty 
s pedálem, indické rytmické slabiky, 
práce s pulsem, hra více vrstev, prepa-
rovaný klavír), proto bylo důležité vě-
novat dostatek času prozkoumání cha-
rakteru díla, přípravným rytmickým 
cvičením  apod . K  tomuto účelu vý-
borně posloužily metodické poznám-
ky Ivy Oplištilové připojené na konci 
not a také webová stránka skladatele 
www .petergrahammusic .net s dalšími 
poznámkami k nácviku a odkazy na 
další webové stránky .

Do projektu se mi podařilo zapo-
jit celkem třináct žáků od PHV do 
3 . ročníku II . stupně . Z  31 skladeb 
obsažených ve sbírce jsem vybrala 
16: Zvonky, Tvrdohlavá polka, Uspá-
vanka pro malého Clauda, Chicago, 
Poprvé v  opeře, U  Janáčků, Dětský 
karneval, Devanagiri, Hudba k filmu, 
Erikovo ranní cvičení, Zlobivý Igor, 
Malý vynálezce, Středověká slavnost 
levorukých, Balkánský tanec, Africké 
hry 1, Zvony v Heidelbergu .

Po zvládnutí jednotlivých skladeb 
bylo nutné spojit je do celku a vytvořit 
koncepci závěrečného představení . To 
jsme tentokrát pojali jako hodinu hu-
dební výchovy, na které paní učitelka 

(žákyně II . stupně) seznamuje žáky se 
sbírkou netypických klavírních etud . 
Jednotlivé skladby byly proloženy dia-
logy žáků mezi sebou nebo s učitelem 
o charakteru jednotlivých skladeb . Ně-
které skladby byly pro dokreslení atmo-
sféry obohaceny zvukovými nahráv-
kami (např . Chicago – ukázka jazzové 
hudby 1 . poloviny 20 . století, Poprvé 
v opeře – ukázka italské operní árie, 
Zvony v  Heidelbergu  – zvukový zá-
znam zvonění skutečných zvonů v Hei-
delbergu), či doplněny hrou na další 
nástroje (zvonění zvonků ve skladbě 
Zvonky, tamburína ve Středověké slav-
nosti levorukých, africký buben v Af-
rických hrách) . Žáci si v návaznosti na 
skladbu Devanagiri vyzkoušeli jedno-
duchou rytmickou skladbu „na vlastní 
tělo“ s použitím indických rytmických 
slabik (do nácviku této skladby byli za-
pojeni i diváci) . Svou nápaditost mohli 
uplatnit i po stránce výtvarné, když si 
vytvářeli jednoduché kostýmy pro svá 
vystoupení .

V měsíci červnu všichni účastníci 
projektu zúročili své dlouhodobé úsilí 

Plakát veřejného koncertu
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veřejným vystoupením . Své představe-
ní „Etudy trochu jinak“ předvedli také 
svým spolužákům jako netradiční ho-
dinu hudební nauky .

Tento třídní projekt vnesl do mé 
výuky spoustu pozitivních momentů . 
Do pozadí ustoupil význam sólového 
výkonu a každý žák se stal součástí spo-

lečného díla a přebíral za něj svůj díl 
zodpovědnosti . To motivovalo i méně 
odvážné žáky, například hráli s menší 
trémou při společném veřejném vy-
stoupení . Uplatnili se i  slabší či po-
malejší žáci . Při přípravě a organizaci 
projektu jsem poznala některé žákovy 
schopnosti, dovednosti a  vlastnosti, 
které se v  běžné individuální výuce 
neprojevují – například výtvarné cítě-
ní, dramatický talent, schopnost spo-
lupráce, organizační schopnosti . Tyto 
poznatky mi pomáhají žáka lépe po-
chopit a nalézt k němu vhodný přístup 
i v individuální výuce .

Se svou klavírní třídou jsem zatím 
realizovala dva projekty, letos připravu-
jeme třetí . Ve třídě mám děti s různou 
mírou talentu . Projekt je jednou z mož-
ností, kdy mohou zažít pocit úspěchu 
všichni žáci, což je pro jejich další hu-
dební i osobnostní vývoj podstatné .

Miroslava Raková

Účinkující projektu Etudy trochu jinak

kOncert Y

Když klavír (hudba) hovoří

Ve dnech 1 . až 3 . března 2017 pro-
běhl v  brněnském Besedním domě 
3 . koncert brněnské filharmonie 
z  abonentní řady FILHARMONIE 
DOMA I  s  názvem Sny o  Francii . 
V  první polovině koncertu zazněla 
neoklasická koncertní Předehra pro 
orchestr H345 od Bohuslava Martinů, 
poté Klavírní koncert e moll op . 11 Fry-
deryka Chopina, po přestávce sál roze-
zněla Symfonie č . 1 C dur George Bi-
zeta . Nejvíce jsem se těšil na Chopinův 
klavírní koncert e moll . Na klavír hrál 
Jan Jiraský za doprovodu Filharmonie 
Brno dirigované Jakubem Kleckerem .

Než bych přešel k dojmu, který ve 
mne zanechal tento koncert, učinil 
bych malou úvahu . Chopinův klavírní 
koncert e moll je pro svou neopakova-
telnou melodiku, nádherné harmonie 

a lyriku interprety hojně vyhledáván . 
Díky tomu ho často slýcháme na kon-
certních podiích a také ve finále me-

zinárodních soutěží . Například v Cho-
pinově soutěži, která se koná každých 
pět let ve Varšavě . Většina klavíristů 

V Chopinově klavírním koncertu se představil klavírista Jan Jiraský,
dirigoval Jakub Klecker
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skladbu dobře zná, protože existuje 
mnoho nahrávek, z  nichž několik je 
přímo legendárních, jako například 
nahrávka od A . Rubinsteina či K . Zi-
mermana . Mnoho posluchačů hledá 
tu pravou a nejlepší nahrávku, ostatní 
pro ně nemají význam . Díky tomu mají 
velice vyhraněný názor, jak by se tato 
skladba měla hrát . Myslím si, že tady 
by bylo na místě uvažovat nikoli o tom, 
která nahrávka je nejlepší, ale měli by-
chom i zapřemýšlet, v čem jsou některé 
nahrávky výjimečné, neopakovatelné, 
čím nás oslovují a v čem jsou jiné než 
ty ostatní . Co z nich dělá to, že si je za-

pamatujeme? Rubinsteinova nahrávka 
zaujme elegancí, neuvěřitelným citem 
pro frázi, která se ohýbá . U Zimerma-
na cítím lyriku a velký tah . A z obou 
nahrávek v každé frázi procitá polská 
duše .

A  nyní se vraťme k  tomuto kon-
krétnímu provedení koncertu, které 
bych zařadil také mezi neopakovatel-
né a originální . Interpret se řídil my-
šlenkou, že každá fráze promlouvá . 
Hudba mluví lidskou řečí . Každá fráze 
znamená vyslovenou větu . Klavíris-
ta každým tónem a  frází naplňoval 

tuto tezi . Měl jsem pocit, jako kdyby 
si prostřednictvím hudby laskavě po-
vídal s orchestrem a posluchači, kteří 
seděli v sále . Každý v sále byl vtažen do 
děje skladby . V celé skladbě měl člověk 
pocit souznění s velkým hudebníkem 
sedícím za klavírem . Věřím, že tento 
hudební zážitek ukázal mladým hudeb-
níkům cestu, kterou by se mohli ubírat . 
Cestu, na které je interpret spojen s po-
sluchači prostřednictvím řeči hudby 
a promlouvá k nim .

Viktor Vojnovič

Abonentní cykly klavírních recitálů v Rychnově nad Kněžnou

Již třetím rokem organizujeme na 
ZUŠ v  Rychnově nad Kněžnou abo-
nentní cykly klavírních recitálů . Jsou 
určeny nejen pro naše žáky, ale i širo-
kou veřejnost a s radostí mohu kon-
statovat, že si posluchači na koncerty 
přivykli a přicházejí k nám pravidel-
ně . Hosty - klavíristy našich hudebních 
podvečerů jsou studenti Katedry kla-
vírní interpretace Janáčkovy akademie 
múzických umění v Brně .

Impulzem jejich vzniku byla koupě 
krásného nového nástroje – křídla Au-
gust Förster, která se uskutečnila díky 
osvícenému vedení našeho města, pod 
jehož správu škola spadá . Vlastnosti 

nového nástroje jsou více než uspoko-
jivé – nádherný sytý tón, úžasné barvy, 
mechanika velmi příznivá pro hru ma-
lých (ale samozřejmě i velkých) pianis-
tů . Prostě jsme si jej všichni zamilovali 
a tím více jsme se chtěli podělit o svoji 
radost s co možná největším počtem 
lidí . Tak vznikl nápad zorganizovat 
abonentní cyklus klavírních recitálů . 
Již mnoho let jsem v úzkém kontak-
tu s Janáčkovou akademií múzických 
umění, jednak v  rámci studia v  Me-
todickém centru, a zároveň i bakalář-
ského studia Klavírní pedagogiky, a tak 
jsem oslovila Katedru klavírní interpre-
tace, jmenovitě paní profesorku Alenu 
Vlasákovou, a požádala ji o spolupráci . 

Zpočátku jsem si nebyla jistá, jak celý 
projekt dopadne, ale díky vstřícnosti 
všech zainteresovaných stran  – paní 
profesorky A . Vlasákové, studentů 
Katedry klavírní interpretace, vedení 
naší školy, Spolku rodičů a přátel školy 
a v neposlední řadě i díky našim žákům 
a jejich rodičům, mohu dnes konsta-
tovat, že jde o projekt velmi úspěšný, 
který by určitě zasloužil následování 
i na jiných hudebních školách v repub-
lice . Je velkým přínosem skutečně pro 
všechny, což vyplývá i z ohlasů všech 
zúčastněných . Oslovila jsem zástup-
ce jak z řad veřejnosti, tak i studentů 
a žáků a tady jsou jejich reakce:

Taťána Zemenová

„Často čteme v  tisku o  problémech 
a  pochybení ve školství. Já to vezmu 
z opačného konce a budu chválit. ZUŠ 
v Rychnově nad Kněžnou nejenže vzdě-
lává a vychovává naše děti v různých 
uměleckých oborech, ona též šíří krásu 
mezi nás, dospělé. Chci upozornit na 
řadu klavírních recitálů v  rámci abo-
nentního cyklu. Účastníme se jich tře-
tím rokem a na každý další koncert se 
těšíme. Interprety jsou převážně studenti 
JAMU v Brně, kteří mistrovsky sezna-
mují nás, posluchače, s díly světových 
skladatelů. Velice kladně hodnotím 
jejich slovní úvod, vyprávění o sklada-
teli, době vzniku díla. Koncerty trvají 
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přibližně hodinu a tedy i děti dokážou 
udržet pozornost. A když už chválím, 
nesmím zapomenout na hlavního ini-
ciátora, paní učitelku Taťánu Zemeno-
vou. Ona je duší, páteří, organizátorem, 
zkrátka motorem celé akce. Za děti i ro-
diče děkuji.“

Bc. Markéta Dusilová - maminka

„Koncert na rychnovské ZUŠ pro mě 
byl jedním z  nejmilejších za poslední 
dobu. Velkým příjemným překvapením 
byla vybavenost ZUŠ, množství a kvali-
ta nástrojů, na které jsem před koncer-
tem i během něj hrála. Díky přátelskému 
přijetí jsem se celou dobu cítila velmi 
příjemně a klidně, bylo vidět, že klavír-
ní oddělení koncerty žije a nebere je jen 
jako formalitu nebo nutnost. Navzdory 
tomu, že jsem byla varována, že většina 
žáků kvůli chřipkové epidemii vůbec ne-

dorazí, jsem byla velmi mile překvapena 
návštěvností z řad dětí i pedagogů. Bála 
jsem se, jak budou zejména malí poslu-
chači reagovat na náročný program, 
proto jsem se snažila každou skladbu 
přiblížit několika slovy a nakonec i hrát 
tak, aby to bylo i pro ty nejmenší srozu-
mitelné a pochopitelné. Myslím, že cel-
kovému vyznění to prospělo a příměry 
ze světa pohádek nakonec pronikly i do 
mých vlastních představ při hraní. Fan-
tazie a příjemná atmosféra mi dovolily 
hrát svobodně. Z koncertu i z reakcí na 
něj jsem měla krásný pocit ještě několik 
dnů.“

BcA. Kristýna Znamenáčková – 
studentka JAMU Brno

„Vždy, když přijdu na abonentní 
koncert, opřu se o opěradlo židle, zavřu 
oči a představuji si, o čem by ta skladba 

mohla vyprávět. Z abonentních koncer-
tů jsem vždy, ale vždy nadšená. Ať už 
hraje pán nebo dáma, hrají Mozarta 
nebo Dvořáka, vždy se mi to líbí. Ty 
krátké chvíle, co hrají, mě zaujmou na 
delší dobu. Ta hudba je úžasná! Také 
bych tak chtěla umět hrát.“

Agáta Dusilová – žákyně

„Na abonentní koncerty se vždy hroz-
ně těším. Slyším, jak hrají profesionální 
klavíristé. Jedna klavíristka se mi ob-
zvlášť líbila, protože nejen úžasně hrá-
la jak technicky a výrazově, ale úžasně 
komunikovala s námi dětmi. Abonent-
ní koncerty mám velice ráda. Vždy se 
usadím v poslední řadě, opřu se, zavřu 
oči a s nadšením poslouchám překrásné 
tóny, ozývající se z krásného klavíru.“

Anežka Polnická – žákyně

Mladí pianisté v Metodickém centru

V letošním roce uplyne dvacet pět 
let od vzniku Metodického centra - 
klavír při Janáčkově akademii múzic-
kých umění v Brně . Na víkendových 
setkáních usilují pedagogové JAMU, 
jež se zapojují do výukových seminá-
řů, o další vzdělávání a prohlubování 
erudice učitelů hry na klavír . V  od-
borných seminářích jim předávají 
praktické dovednosti i nové teoretické 
poznatky, což je neobyčejně záslužná, 
avšak časově velmi náročná a vyčerpá-
vající činnost . Za to jim patří náš obdiv 
a upřímné poděkování .

Pro školní rok 2016/2017 vyhlásilo 
Ministerstvo školství, mládeže a  tě-
lovýchovy Národní soutěž ve hře na 
klavír . Proto se rozhodla prof . Alena 
Vlasáková, jež se o vznik Metodické-
ho centra, jeho mnohaleté fungování 
a bohatou všestrannou programovou 
náplň zasloužila nejvíce, realizovat 
v rámci centra koncerty žáků spojené 
s interpretačními semináři . Ve třech po 
sobě jdoucích měsících (tak, jak probí-
hala jednotlivá kola soutěže) se konaly 
v konzultačních dnech MC koncerty, 
na kterých vystoupili žáci základních 

uměleckých škol ve věku od devíti do 
šestnácti let z  různých měst, okresů 
i krajů .

První seminář se konal 21 .  led-
na  2017 . Účinkovali na něm Ondrej 
Rákoš, Anna Rákošová z klavírní tří-

dy Mgr .  Lucie Škrlové (ZUŠ Kyjov), 
Anna Černá a Lucie Látalová ze třídy 
Lindy Horňákové (ZUŠ Bzenec), Lu-
cie Adršová a Anežka Polnická ze třídy 
BcA . Taťány Zemenové (ZUŠ Rychnov 
nad Kněžnou), Minh Hanh Phan Vu 

Jedním z účinkujících únorového koncertu v MC byl
Tomáš Peňás (pedagog MgA. Martin Fišl)
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ze třídy BcA . Radky Hajšelové (ZUŠ 
Náměšť nad Oslavou), Karolína Kost-
ková ze třídy MgA . Zuzany Tlolkové 
(ZUŠ Třinec) a Marek Ryšavý a Vojtěch 
Špaček ze třídy MgA .  Martina Fišla 
(ZUŠ V . Kaprálové Brno) .

Na druhém semináři, 25 .  úno-
ra 2017, se představili Jolana Svobodová 
pod pedagogickým vedením BcA . He-
leny Němečkové (ZUŠ Česká Třebová), 
Adam Braun, žák Mgr . BcA . Mirosla-
vy Rakové (ZUŠ Jirkov), Barbora Lin-
hartová, vedená Mgr . Bc . Miroslavou 
Smékalovou (ZUŠ Žďár nad Sázavou), 
Berenika Kučerová, Jakub Koňárek, 
Tomáš Peňás, Marek Ryšavý a Vojtěch 

Špaček, vedení MgA . Martinem Fišlem 
(ZUŠ  V . Kaprálové Brno) a  Samuel 
Bína, vedený Pavlem Zemenem, DiS . 
(ZUŠ Brno Veveří) .

Na třetím semináři 25 . března 2017 
předvedli svoje interpretační umění Jan 
Edward Strumpf, žák Haliny Heinzové 
(ZUŠ Karviná), Václav Vait, žák Jitky 
Kučerové (ZUŠ Kroměříž), Anna Svr-
činová, žačka Mgr . Blanky Zedníkové 
(ZUŠ Poděbrady) a  Nicolas Karnet, 
žák Pavla Zemena, DiS . (ZUŠ Hradec 
Králové) .

Koncerty spojené s interpretačním 
seminářem, vedené prof . Alenou Vla-

sákovou, se konaly v  aule JAMU za 
velkého zájmu obecenstva . Žáci zá-
kladních uměleckých škol si zahráli 
na kvalitním křídle soutěžní repertoár 
pro Národní soutěž ZUŠ . Mnozí z výše 
jmenovaných postoupili do ústřední-
ho kola, někteří svůj nastudovaný re-
pertoár uplatní též v  mezinárodních 
soutěžích .

Celá akce byla přínosná a inspirativ-
ní nejen pro naše nejmladší pianisty, ale 
přinesla i spoustu zajímavých podnětů 
pro jejich pedagogy .

Martin Fišl

Kristýna Znamenáčková se představila v Sukově síni Rudolfina

Interpretační soutěž nadace Bohu-
slava Martinů, která je určena pro kan-
didáty z České a Slovenské republiky, 
nebo pro zahraniční studenty studují-
cí v České republice, probíhá od roku 
1996 jako součást každoročního fes-
tivalu Dny Bohuslava Martinů . Mla-
dí interpreti mají možnost měřit své 
umělecké schopnosti v pěti kategori-
ích: klavír, smyčce (housle a  violon-
cello), komorní hudba (klavírní trio 

a smyčcové kvarteto), dechové nástro-
je (flétna, klarinet, trubka) a cembalo . 
Každý ročník soutěže je zaměřen vždy 
na jednu nástrojovou kategorii, s vý-
jimkou kategorie dechových nástrojů 
a cembala . Ty jsou spojeny do jednoho 
roku . Těžiště soutěže tkví v interpretaci 
díla Bohuslava Martinů .

V rámci 21 . ročníku festivalu v listo-
padových dnech roku 2015 se konala 

soutěž v kategorii Hra na klavír . 1 . cenu 
a zároveň Cenu za nejlepší interpreta-
ci díla Bohuslava Martinů (Sonáta pro 
klavír H 350) získala Kristýna Zna-
menáčková, studentka magisterského 
studia hry na klavír na HF JAMU ze 
třídy prof . Aleny Vlasákové a doc . Jana 
Jiraského .

11 . ledna 2017 v 17:30 hod . se konal 
v  rámci Spolku pro komorní hudbu 
při České Filharmonii v  Sukově síni 
Rudolfina v Praze Koncert vítězů sou-
těže Nadace Bohuslava Martinů 2015 
(obor klavír) . První polovina koncertu 
patřila Kateřině Potocké z Konzervato-
ře Kroměříž (pedagog MgA . Martina 
Schulmeisterová), která získala v sou-
těži 2 . cenu .

Kristýna Znamenáčková jako ví-
tězka soutěže se představila ve druhé 
části koncertu . V jejím podání publi-
kum vyslechlo výběr ze Šesti klavír-
ních kusů op . 118 Johannese Brahm-
se . Z díla Bohuslava Martinů zazněly 
Etudy a polky 3 . sešit H 308 a Sonáta 
pro klavír H 350 .

redakce pp

Kristýna Znamenáčková na koncertě v Sukově síni Rudolfina
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Brněnské klavírní mládí 2017

Každoročně se ve druhé polovině 
koncertní sezóny koná v sále brněn-
ského Besedního domu společný slav-
nostní koncert talentovaných žáků br-
něnských základních uměleckých škol 
a Konzervatoře Brno . Akci pořádá spo-
lek Arete ve spolupráci s Konzervatoří 
Brno . V tomto školním roce se jubilejní 
10 . ročník Brněnského klavírního mlá-
dí konal v pondělí 6 . března .

Brno má značný počet základních 
uměleckých škol, tak zvaných pří-
spěvkových organizací . K nim se řadí 
ještě několik škol soukromých, jejichž 
učitelé dosahují rovněž pozoruhod-
ných pedagogických výsledků . Z po-
čtu dvaceti čtyř uchazečů o vystoupení 
v Besedním domě se odborná komise 
snažila vybrat co nejvíce dětí ze ZUŠ, 
což byl vzhledem k jejich interpretač-
ním schopnostem velmi obtížný úkol . 
Navíc v letošním roce probíhá Soutěž 
základních uměleckých škol ve hře 
na klavír, vyhlášená Ministerstvem 
školství, mládeže a  tělovýchovy ČR, 
takže všichni adepti měli nastudovaný 
a přednesli mnohem širší repertoár, než 
by měli možnost prezentovat na kon-
certě v Besedním domě . Mnozí z nich 
také úspěšně zasáhli do okresního 
i krajského kola soutěže a připravují se 
na kolo ústřední . Jsou však mezi nimi 
i tací, kteří se současně připravují na 
prestižní soutěže s mezinárodní účastí .

Aby si v Besedním domě mohlo za-
hrát co nejvíce dětí, rozhodla se odbor-
ná komise vybrat sedmnáct mladých 

pianistů, žáků prvního stupně základ-
ního studia ZUŠ, věkově od osmi do 
patnácti let . Všichni však mohli před-
vést pouze výběr ze svého bohatého 
repertoáru .

Na slavnostním koncertě vystoupili 
tito žáci brněnských ZUŠ:

•	 Alena JURKOVÁ (pedagog Mar-
cela Hoňková), Alžběta MRÁZ-
KOVÁ (pedagog Lukáš Hurtík), 
Eliška HOUSKOVÁ (pedagog Eva 
Housková) - ZUŠ PhDr .  Zbyňka 
Mrkose

•	 Martina TASLEROVÁ, Veronika 
HALÍKOVÁ (pedagog Ludmila 
Fialová), Barbora DAŇKOVÁ 
(pedagog Marie Urbanovská), 
Kryštof LERCHE (pedagogové 
Klára Drápalová a Ludmila Fialo-
vá) - ZUŠ Veveří

•	 Marek RYŠAVÝ, Berenika KU-
ČEROVÁ (pedagog Martin Fišl) 
- ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Voj-
těch OCELKA (pedagog Jelena 
Kapitula), Markéta SOVOVÁ 
(pedagog Monika Czajkowská) - 
ZUŠ Jaroslava Kvapila

•	 Martin MELKES (pedagog Zoja 
Navrátilová) - ZUŠ Vranovská

•	 Eliška RIENTOVÁ (pedagog Lu-
cie Halíček Czajkowská) - ZUŠ 
Františka Jílka

•	 Matthias CHEVALIER (pedagog 
Jana Nevoralová) - SZUŠ A . R . K . 
Music

•	 Kristýna GAJDOŠOVÁ (pedagog 
Věra Chmelová) - ZUŠ Orchidea

•	 Jakub SMEKAL (pedagog Sabina 
Břeská) - ZUŠ Universum

•	 Jakub ČERNÝ (pedagog Zuzana 
Zámečníková) - ZUŠ varhanická 
Brno

První část koncertu završila oslni-
vou a zvukově kultivovanou interpre-
tací Chopinova Scherza b moll, op . 31 
Melanie ŠOHAJOVÁ, posluchačka 
konzervatoře ze třídy prof .  Dagmar 
Pančochové . Úvodní a závěrečné čís-
lo druhé části večera patřilo rovněž 

brněnským konzervatoristům . Zahá-
jila ji Natálie ŠIMONOVÁ, studentka 
prof . Evy Horákové, výběrem z inter-
pretačně náročných Symfonických 
etud ve formě variací, op . 13 Roberta 
Schumanna . Celý koncert pak umělec-
ky vygradoval dvěma Preludii Sergeje 
Rachmaninova (Preludium G dur, op . 
32 č . 5 a Preludium B dur, op . 23 č . 2) 
v podání Ladislava PALKOVIČE (pe-
dagogické vedení prof . Renata Bialaso-
vá) . Obecenstvo zcela zaplněného Be-
sedního domu ocenilo všechny výkony 
interpretů nadšenými ovacemi .

Opět se ukázalo, že i přes mnohdy 
méně příznivé pracovní podmínky pro 
výuku klavírní hry na základních umě-
leckých školách (připomínám hodino-
vou dotaci 45 minut jednou týdně na 
jednoho žáka), má Brno úžasné množ-
ství talentovaných mladých pianistů, 
kteří by v  budoucnu mohli studovat 
na Konzervatoři Brno a  na Hudeb-
ní fakultě JAMU a hudbě se věnovat 
profesionálně . Uvedená skutečnost by 
se neobešla bez lásky ke klavíru, vel-
kého nadšení a hlubokého zájmu dětí 
o studovaný obor . Na brněnských zá-
kladních uměleckých školách vyučují 
odborně erudovaní pedagogové, mnozí 
z nich s akademickým vzděláním, kte-
ří na sobě stále pracují . Tak skvělých 
výsledků by však se svými žáky nedo-
sáhli bez hodin a hodin učení ve svém 
volném čase, často i o víkendech, bez 
jakéhokoliv nároku na honorář .

Jana Davidová

Autorka článku je absolventkou br-
něnské konzervatoře a magisterského 
a doktorandského studia na Filozofické 
fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 
V  letech 1992 – 1994 studovala v MC 
JAMU. Dříve pracovala v oblasti teat-
rologie a  muzikologie. Od roku 2005 
působí jako učitelka hry na klavír na 
ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v Brně.

Společná fotografie účinkujících slav-
nostního koncertu Brněnské klavírní 

mládí 2017
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SOUtez e

Klavírní soutěž Beethovenovy Teplice 2017

Druhý ročník této soutěže pro mla-
dé pianisty proběhl v březnu letošního 
roku . Organizátoři soutěže (Konzerva-
toř Teplice a ZUŠ Teplice za podpory 
Ústeckého kraje) rozšířili věkový limit 
soutěžících oproti prvnímu ročníku 
soutěže na osmnáct let . Zástupkyně ře-
ditelky teplické konzervatoře PhDr . Ji-
tka Žižková,  Ph .D . zdůvodnila tento 
počin v  informačním bulletinu sou-
těže: „Bylo by škoda nesledovat, kam 
se výkony jednotlivých soutěžících za 
rok posunou, kam až lze na této úrovni 
dojít“ . Bylo velmi zajímavé pozorovat 
výkony od těch nejmladších až po vy-
spělé mladé klavíristy .

Jak již z názvu samotné soutěže vy-
plývá, je věnována jednomu z největ-
ších velikánů hudby období klasicis-
mu, který za svého života v Teplicích 
několikrát pobýval . Z tohoto faktu také 
vyplývá povinnost pro 3 . až 5 . soutěžní 
kategorii, kdy každý z účastníků musí 
do svého repertoáru zařadit skladbu či 
skladby Ludwiga van Beethovena, dále 
doplněné dalším libovolným progra-
mem . V prvních dvou kategoriích bylo 
možno Beethovenovu skladbu nahra-
dit skladbou jiného klasicistního au-
tora . Na soutěži tak zazněla například 
díla M . Clementiho, W . A . Mozarta, 
F . X . Brixiho či J . Myslivečka . Z díla 

L . van Beethovena to byly především 
jeho Bagately op . 33 a op . 119, výběr 
z klavírních sonát a sonatin, ale i drob-
nější díla – Tanec, Ecossaise, Romance, 
Promenade . Z ostatních autorů byla ve 
starších kategoriích hojně zastoupena 
například díla Chopinova (valčíky 
a nokturna), v mladších zase Debussy-
ho (Malý černoušek, Golliwogg’s Ca-
kewalk) .

Výkony soutěžících hodnotila pě-
tičlenná porota v  čele s  předsedkyní 
prof .  Alenou Vlasákovou (HAMU 
Praha, JAMU Brno) . Členy poroty dále 
byli: MgA .  Libor Nováček (Pražská 
konzervatoř, Universität für Musik und 
darstellende Kunst Graz), MgA . Mag-
da Štajnochrová (Konzervatoř České 
Budějovice), Mgr . Hana Tölgová (Kon-
zervatoř Teplice) a Mgr . Jana Turková 
(Konzervatoř Pardubice) . Soutěžící byli 
za své výkony ohodnoceni 1 . až 3 . mís-
tem, čestným uznáním I . a II stupně 
a čestným uznáním .

Odborná porota udělila i  několik 
zvláštních cen . Cenu ZUŠ Teplice zís-
kala Nora Lubbadová ze ZUŠ Praha 
10, která obdržela keramiku z  dílny 
výtvarnice Mgr .  Milady Linhartové, 
která je rovněž autorkou loga soutěže, 
plakátů, banneru i diplomů . Z not Cho-
pinových Nocturen se může těšit Sára 
Suchánková z Konzervatoře Pardubi-
ce, které porota udělila zvláštní cenu 
za interpretaci F . Chopina . Za inter-
pretaci L . van Beethovena byla oceně-
na Beethovenovými Sonátami op . 13, 
27 a 57 v krásném provedení v urtextu 
Eliška Vlčková z Gymnázia Hudební 
školy hlavního města Prahy . Ta se stala 
zároveň absolutní vítězkou celé soutěže 
a jako věcnou odměnu získala originál-
ní obraz L . van Beethovena od akade-
mické malířky Heleny Ambrosové .

V  neděli 12 .  března proběhl kon-
cert vítězů, na kterém měli posluchači 
možnost ještě jednou vyslechnout po-
rotou vybrané skladby a znovu obdi-
vovat výkony těch nejlepších . Na závěr 
koncertu vystoupila absolutní vítězka 
soutěže Eliška Vlčková, která se před-
stavila Beethovenovou Bagatelou op . 33 
č . 1, a celý koncert pak velmi efektně 
ukončila okázalou Toccatou A . Cha-
čaturjana .

Nová Beethovenova soutěž si našla 
své příznivce mezi účastníky a  po-
sluchači, což bezesporu potvrdil i  její 
úspěšný druhý ročník . Předsedkyni 
poroty prof . Alenu Vlasákovou zauja-
lo nejen perfektní technické provede-
ní mnoha soutěžících, ale i umělecká 
a interpretační vyzrálost . K soutěži se 
vyjádřila: „Tentokrát bych řekla, že ten 
posun není ani tak v oblasti technické, 
která vždycky je tradičně u nás dobrá, 
ale i v té oblasti hudební poetiky, sé-
mantiky - děti chápou, o čem hrají .“

Absolutní vítězka soutěže
Eliška Vlčková, foto Jakub Málek
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O ohlédnutí se za proběhlou soutěží 
jsme požádali též členku organizační-
ho týmu a vedoucí klavírního oddělení 
teplické konzervatoře Mgr . Hanu Töl-
govou:

„2 . ročník soutěže Beethovenovy 
Teplice proběhl ve školním roce soutěží 
jak konzervatoří, tak ZUŠ . Měli jsme 
obavy, aby právě tento fakt neovlivnil 
negativně kvantitu či kvalitu naší mladé 
soutěže . Naštěstí se tak nestalo, protože 
počet 39 soutěžících účastníků a vyso-
ká úroveň převážné většiny z nich nás 
opět přesvědčila o smyslu naší práce .

Organizační tým pracoval usilovně 
ke spokojenosti všech . Účastníci nad-
šeně přivítali novinku pamětních listů, 
které obdrželi všichni přímo při vyhla-

šování výsledků . Tyto listy obsahovaly 
fotografii klavíristy ze soutěžního vy-
stoupení . Také ceny pro držitele 1 . až 
3 . cen (opět poukazy na noty) jistě udě-
laly radost všem úspěšným . Doprovod 
dětí zase jistě ocenil přátelské a srdečné 
prostředí na půdě konzervatoře . Chtěla 
bych zvláště vyzdvihnout práci poroty 
v čele s profesorkou Alenou Vlasáko-
vou, která byla příkladem vysoké eru-
dovanosti, ale i citlivosti a zkušenosti 
všech jejich členů . Názory porotců se 
vzácně doplňovaly a výsledky byly jas-
né a srozumitelné pro všechny zúčast-
něné . Nebývá to vždy samozřejmostí .

Máme radost, že ohlasy byly opět 
příznivé a že soutěž si pomalu získává 
své místo v nelehké konkurenci dalších 
soutěží . Je to pro nás výborný impuls 

pro práci při organizaci 3 . ročníku naší 
soutěže v roce 2018 .

Děkujeme vedení obou škol, zvláště 
paním ředitelkám, za podporu, stejně 
i  zástupcům kraje a  sponzorům, bez 
kterých by naše soutěž nemohla vznik-
nout a rozvíjet se v dalších letech .“

Miroslava Raková a Koloman Zachar

Informace o výsledcích soutěže spolu 
s bodovací listinou jsou k dispozici na 
internetové stránce teplické konzerva-
toře http://www.konzervatorteplice.cz/
souteze/

Klavírní soutěž v Jihomoravském kraji

Krajské kolo soutěže žáků základních uměleckých škol 
České republiky, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy pro školní rok 2016/2017, probíhalo po celé 
dva dny 9 . a 10 . března v prostorách Základní umělecké 
školy Vítězslavy Kaprálové Brno, na Palackého třídě .

Předsedkyní poroty byla jmenována MgA . Helena Wei-
ser (HF JAMU Brno), a jejími dalšími členy byli prof . Jo-
sefa Hloušková (HF JAMU Brno), Mgr .  Inna Aslamas 
(Konzervatoř Brno), Mgr . Ondřej Hubáček (Konzervatoř 
P . J . Vejvanovského Kroměříž) a MgA . Jana Šumníková (ZUŠ 
Žerotín Olomouc) .

Ti, kteří sledovali průběh soutěže, slyšeli mnoho nádher-
ných výkonů, jež porota ocenila udělením prvních, druhých 
a třetích cen i čestných uznání l . stupně . Výkony, jež zaujaly, 
se vyznačovaly stylovou interpretací, danou správnou vol-
bou tempa, správným frázováním, artikulací a ornamenti-
kou, propracovaným polyfonním vedením hlasů, dokonale 
zvládnutou technikou a množstvím dynamických a témb-
rových nuancí v tónové kultuře . Rozhodující vliv na úspěch 
však měla také dramaturgie soutěžního repertoáru . Nejlépe 
si počínali ti pedagogové, kteří do časového limitu zařadi-
li více skladeb různého tempa a hlavně co nejrozmanitější 
klavírní faktury a stylizace tak, aby žák v krátkém časovém 
úseku předvedl co nejširší paletu svého klavírního umění . 
Kvalita interpretace mnohých děl byla srovnatelná s kvalitou 
interpretace profesionálními pianisty, a proto se porota roz-
hodla udělit kromě cen za umístění též čtrnácti soutěžícím 
zvláštní cenu za interpretaci konkrétního klavírního díla .

Nahlédnutím do programu se dalo zjistit, že do krajské-
ho kola se probojovali žáci, které známe z jiných, i mezi-
národních soutěží a jsou vyučováni zkušenými pedagogy 
s mnohaletou praxí, ale i žáci, kteří se v národní soutěži 
objevili poprvé .

Je potěšující, že nejenom na velkých školách v okresních 
městech, ale i v menších obcích vyučují mladí absolventi HF 
JAMU v Brně a za krátkou dobu se profilovali jako úspěš-
ní a perspektivní klavírní pedagogové . Konkrétně mám na 
mysli MgA . Dagmar Kupčíkovou ze ZUŠ Oslavany (4 ceny) 
a MgA . Radku Hreňovou, roz . Šperkovou, ze ZUŠ Jedovnice 
(2 ceny ve vyšších kategoriích) .

Veronika Syrková - absolutní vítězka krajského kola
soutěže Jihomoravského kraje

www.konzervatorteplice.cz/souteze/
www.konzervatorteplice.cz/souteze/
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BcA.  Monice Czajkowské ze ZUŠ Jaroslava Kvapila 
v Brně, MgA. Martinu Fišlovi ze ZUŠ Vítězslavy Kaprálo-
vé v Brně a Bc. Lence Koudelkové ze ZUŠ v Kloboukách 
u Brna byly porotou uděleny Ceny za mimořádně úspěšnou 
přípravu žáků .

Jsem přesvědčena, že všichni zúčastnění, členové odborné 
poroty, především však soutěžící a jejich pedagogové, ale 
i posluchači v koncertním sále, byli spokojeni s bezchybnou 
organizací, s precizním dodržováním časového harmono-
gramu, vstřícností a přátelskou atmosférou, na čemž se podí-
leli všichni vedoucí, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci 
pořádající školy .

Pouze v pátek večer, v samém závěru akce, kdy měly být 
vyhlášeny výsledky soutěže VIII ., IX . a X . kategorie a udě-
leny zvláštní ceny, všichni v sále napjatě a velmi dlouho 
čekali na verdikt poroty . Ale nedivme se . Porota stála před 
nelehkým úkolem s obtížným rozhodováním . Vždyť jenom 
v okresním kole Brno - město soutěžili sto tři žáci, do kraj-
ského kola postoupilo dvacet sedm žáků a z celého Jihomo-
ravského kraje se do Brna sjelo přes osmdesát soutěžících . 
Svým interpretačním uměním a adekvátně tomu odpoví-
dajícím bodovým ohodnocením dosáhlo na 1 . cenu jede-
nadvacet soutěžících, a přitom do celostátního kola směla 
porota vyslat pouhých dvanáct (!) z nich . Je politováníhodné, 
že ministerstvo, jež soutěž vyhlásilo, nevytvořilo příznivější 
podmínky, či neposkytlo dostatek finančních prostředků na 
to, aby všichni držitelé prvních cen z Jihomoravského kraje 
měli možnost porovnat svoje umělecké dovednosti s mla-
dými pianisty z ostatních krajů republiky .

Do ústředního kola byli nominováni:

•	 Viktorie Kozánková (0 . kategorie, ZUŠ Fr . Jílka Brno, 
MgA . Lucie Halíček Czajkowská, PGAD)

•	 Lucie Janzová (I . kategorie, ZUŠ Oslavany, 
MgA . Dagmar Kupčíková)

•	 Nela Hrabinová (II . kategorie, ZUŠ Oslavany, 
MgA . Dagmar Kupčíková)

•	 Vojtěch Ocelka (III . kategorie, ZUŠ J . Kvapila Brno, 
Jelena Kapitula)

•	 Tereza Horáková (IV . kategorie, ZUŠ Klobouky 
u Brna, Bc . Lenka Koudelková)

•	 Eliška Horáková (IV . kategorie, ZUŠ Klobouky u Brna, 
Bc . Lenka Koudelková)

•	 Jakub Koňárek (V . kategorie, ZUŠ V . Kaprálové Brno, 
MgA . Martin Fišl)

•	 Radek Bagar (V . kategorie, ZUŠ J . Kvapila Brno, Jelena 
Kapitula)

•	 Veronika Syrková (VII . kategorie, ZUŠ J . Kvapila Brno, 
BcA . Monika Czajkowská)

•	 Kateřina Pflimpflová (VIII . kategorie, ZUŠ J . Kvapila 
Brno, BcA . Monika Czajkowská)

•	 Jiří Hanáček (IX . kategorie, ZUŠ  V . Kaprálové Brno, 
MgA . Martin Fišl)

•	 Filip Šmerda (IX . kategorie, ZUŠ J . Kvapila Brno, 
BcA . Monika Czajkowská)

Absolutní vítězkou krajského kola soutěže, která jako je-
diná získala od všech členů poroty maximální počet bodů, 
se stala Veronika Syrková . Jmenovitě uvedení mladí pianisté 
vzorně reprezentovali hudební obor základního uměleckého 
školství Jihomoravského kraje také v ústředním kole soutěže, 
které proběhlo v dubnu v Praze .

Jana Davidová

Klavírní soutěž ZUŠ v kraji Vysočina

Na Vysočině proběhlo krajské kolo soutěže žáků základ-
ních uměleckých škol České republiky v pátek 17 . března 
v Základní umělecké škole Jihlava .

Soutěže se zúčastnilo celkem 53 soutěžících ze 14 škol 
kraje . Soutěžní výkony posuzovala porota v čele s Mgr . Evou 
Horákovou z Konzervatoře Brno . Na první cenu dosáhlo cel-
kem 22 soutěžících, první místo zůstalo neobsazeno pouze 
ve III . kategorii . Naopak se činili soutěžící V . kategorie, kdy 
první cenu i s postupem obdrželi hned tři žáci .

Do soutěžních programů účinkujících jejich pedagogo-
vé často zařazovali skladby moderních autorů (E . Douša, 

R . Vandall, C . Rollin, I . Krejčí, K . Růžička a další) a bylo 
znát, že je děti hrají s chutí . V Jihlavě byla patrna i vzrůstající 
účast a úspěchy mladých kolegů a kolegyň, kteří do kraje 
připravili své svěřence .

Do ústředního kola postoupili:

•	 Šárka Misařová (0 . kat ., ZUŠ Jihlava, Eva Fišerová)
•	 Tereza Kopecká (I . kat ., ZUŠ Humpolec, Petra Kopec-

ká, DiS .)
•	 Kristýna Debnárová (II . kat ., SZUŠ Havlíčkův Brod, 

Blanka Skálová)
•	 Diana Kvášová (V . kat ., ZUŠ Humpolec, BcA .  Lucie 

Kůželová)
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•	 Michaela Krejčí (V . kat ., ZUŠ Humpolec, Anna Zla-
tová)

•	 Matěj Hampl (V . kat ., ZUŠ Velké Meziříčí, Mgr . Hana 
Doležalová)

•	 Kateřina Zachová (VI . kat ., ZUŠ Jihlava, Eva Fišerová)
•	 Marek Peňáz (VIII . kat ., ZUŠ Nové Město na Moravě, 

Hana Rejpalová, dipl . um .)
•	 Minh Hanh Phan Vu (VIII . kat ., ZUŠ Náměšť nad 

Oslavou, BcA . Radka Hajšelová)
•	 Barbora Potocká (IX .kat ., SZUŠ Havlíčkův Brod, 

Blanka Skálová)

Absolutní vítězkou krajského kola se stala Diana Kvá-
šová (ZUŠ Humpolec), zvláštní cenu za interpretaci díla 
J . S . Bacha získala Magdaléna Trödlerová (ZUŠ Nové Město 
na Moravě) .

Radka Hajšelová

Krajské kolo Vysočina - odborná porota

Klavíristé Ústeckého kraje soutěžili v Litvínově

Mladí klavíristé z Ústeckého kraje se opět po třech le-
tech sešli v Základní umělecké škole v Litvínově . Ve dnech 
21 . a 22 . března se zde konalo krajské kolo soutěže žáků 
základních uměleckých škol v oboru hra na klavír vyhlášené 
MŠMT ČR .

Z okresních kol postoupilo do krajského 63 soutěžících 
rozdělených do jedenácti kategorií, ve věkovém rozmezí od 
8 do 21 let . Odměnou pro všechny soutěžící, kteří se do 
krajského kola probojovali, byla možnost zahrát si na nový 
koncertní nástroj značky Fazioli .

Jak si s tímto nástrojem a se svým soutěžním repertoárem 
poradili, to hodnotila porota v čele s předsedou MgA . Jiřím 
Kollertem (Pražská konzervatoř) . Dalšími členy poroty byly 
Mgr . Viktorija Hanžlíková Krafová (ZUŠ Jana Zacha Če-
lákovice), Taťána Vejvodová (ZUŠ Ilji Hurníka Praha 2), 
MgA . Hana Vlasáková (Hochschule für Musik, Landesgym-
nasium für Musik a Heinrich - Schütz - Konservatorium 
Dresden) a Mgr . Hana Tölgová (Konzervatoř Teplice, ZUŠ 
Litvínov, ZUŠ F . L . Gassmanna Most) .

V celkovém hodnocení dosáhlo na první cenu osmnáct 
soutěžících . Deset z nich si vybojovalo postup do ústředního 
kola soutěže:

•	

•	 Kuželka Vladimír (I . kat ., ZUŠ Ústí nad Labem – Neš-
těmice, Renata Fričová)

•	 Kuželková Anna (I . kat ., ZUŠ Ústí nad Labem – Neště-
mice, Renata Fričová)

•	 Neužilová Tereza (I . kat ., ZUŠ Litoměřice, 
Mgr . Alexandra Pallasová)

•	 Mužíková Adéla (II . kat ., ZUŠ Děčín, Jana Horáková)
•	 Pallasová Magdaléna (III . kat ., ZUŠ Litoměřice, 

Mgr . Alexandra Pallasová)

Iva Angelková - zástupkyně ředitele litvínovské ZUŠ
a MgA. Jiří Kollert - předseda poroty
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•	 Popova Sofie (VI . kat ., ZUŠ Teplice, Alena Hejdová)
•	 Braun Adam (VIII . kat ., ZUŠ Jirkov, Mgr . BcA . Miro-

slava Raková)
•	 Palmová Veronika (VIII . kat ., ZUŠ Litvínov, Iva An-

gelková)
•	 Frič Roman (IX . kat ., ZUŠ Ústí nad Labem – Neštěmi-

ce, Renata Fričová)
•	 Strejcová Eva (IX . kat ., ZUŠ Ústí nad Labem – Neště-

mice, Renata Fričová)

Absolutním vítězem krajského kola soutěže se stal Roman 
Frič (ZUŠ Ústí nad Labem - Neštěmice), cenu za vynikající 
přípravu žáků obdržela Renata Fričová (ZUŠ Ústí nad La-
bem - Neštěmice) .

Dvoudenní klavírní „klání“ v Litvínově bylo přehlídkou 
výkonů mladých, teprve začínajících klavíristů, ale i již vy-
zrálejších pianistických osobností . Jednalo se též o ukázku 
odborné práce pedagogů základních uměleckých škol celé-
ho kraje, kteří dlouhodobou soustavnou prací své svěřence 
k těmto uměleckým výkonům dovedli .

Celá soutěž probíhala v příjemné atmosféře, kterou umož-
nila spolehlivá organizace celé akce ze strany pořádající lit-
vínovské ZUŠ i vhodné zázemí pro všechny zúčastněné .

Miroslava Raková

P roPoz ice klav ír ních soutež í

9. Mezinárodní klavírní soutěž J. N. Hummela 2017

18 . – 23 . 9 . 2017, Bratislava, Slovenská republika

Tříkolová soutěž, je určena pro klavíristy všech národ-
ností narozených po 18 . září 1985

Repertoár:

I. kolo

a) jedna sonáta W . A . Mozarta

b) jedna etuda J . N . Hummela

c) jedna etuda F . Chopina

d) jedna etuda F . Liszta nebo A . Skrjabina nebo S . Ra-
chmaninova

II. kolo

Recitál složený z děl nejméně ze dvou stylových období . 
Časový limit je 45 min .

III. kolo

a) J . N . Hummel: Klavírní septet d moll, op . 74

b) jeden z nasledujících koncertů:

W . A . Mozart – F dur KV 459, Es dur KV 482, C dur KV 
503, B dur KV 595

L . van Beethoven: C dur op . 15, c moll op . 37, G dur op . 58

F . Mendelssohn - Bartholdy: g moll, op . 25, d moll, op . 40

J . N . Hummel: a moll op . 85

Repertoár uvedený v přihlášce je závazný . Uzávěrka při-
hlášek je 31 . 5 . 2017

Další potřebné informace naleznete na stránkách

http://www .filharmonia .sk/medzinarodna-klavirna-
sutaz-j-n-hummela/9-medzinarodna-klavirna-sutaz-j-n
-hummela/

http://www.filharmonia.sk/medzinarodna-klavirna-sutaz-j-n-hummela/9-medzinarodna-klavirna-sutaz-j-n-hummela/
http://www.filharmonia.sk/medzinarodna-klavirna-sutaz-j-n-hummela/9-medzinarodna-klavirna-sutaz-j-n-hummela/
http://www.filharmonia.sk/medzinarodna-klavirna-sutaz-j-n-hummela/9-medzinarodna-klavirna-sutaz-j-n-hummela/
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PRAGUE JUNIOR NOTE 2017
XXVI. ročník, 23. – 25. června 2017, Praha, Lichten-
štejnský palác – Sál Martinů

Jednokolová soutěž pro mladé pianisty - sólisty do 15 let 
v oboru hra na klavír

Soutěžící jsou rozděleni do pěti kategorií:

Kategorie nejmladších - narozeni v roce 2010 a mladší

I . kategorie - narozeni v roce 2009, 2008

II . kategorie – narozeni v roce 2007, 2006

III . kategorie – narozeni v roce 2005, 2004

IV . kategorie – narozeni v roce 2003, 2002

Časové limity soutěžních výkonů:

Kategorie nejmladších: 3 – 6 min .

I . kategorie: 5 – 8 min .

II . kategorie: 7 – 11 min .

III . kategorie: 10 – 13 min .

IV . kategorie: 12 – 15 min .

Ve svém soutěžním programu soutěžící uvede skladby 
nejméně dvou hudebních stylů .

Uzávěrka přihlášek je 2. 6. 2017 . Zápisné činí 800 Kč . 
Elektronickou přihlášku a  další informace naleznete na 
webu: www .soutezpjn .cz

Brněnská klavírní soutěž 2017
8. 12. – 10. 12. 2017, sál Konzervatoře Brno

Soutěž je určena mladým českým a slovenským klavíris-
tům .

Soutěžní program, kategorie, minutáž:

Kategorie Junior – do 15 let (nar. po 8. 12. 2002)

Jednokolová - trvání 12 – 16 minut

A) Skladba autorů z období baroka nebo klasicismu

B) Alespoň jedna etuda z klasických sbírek (J . B . Cramer, 
C . Czerny op . 299 nebo op . 740)

C) Volný výběr skladeb, musí obsahovat skladbu autorů 
z období romantismu

I. kategorie - do 18 let (nar. po 8. 12. 1999)

1. kolo – trvání 12 - 16 minut

A) Výběr z klavírního díla J . S . Bacha

B) Dvě etudy, jedna musí být F . Chopina z op . posth ., op . 
10 (mimo č . 3 a 6) nebo op . 25 (mimo č . 7)

C) Výběr ze skladeb autorů z období romantismu

2. kolo – trvání 18 – 22 minut

A) Výběr rychlé věty ze sonát těchto autorů: Haydn, Mo-
zart, Beethoven, Clementi, Dusík

B) Výběr z klavírního díla Leoše Janáčka

C) Volný výběr skladeb

II. kategorie – do 22 let (nar. po 8. 12. 1995)

1. kolo – trvání 14 až 18 minut

A) Výběr z klavírního díla J . S . Bacha

B) Dvě koncertní etudy, jedna musí být F . Chopina z op .10 
(mimo č . 3 a 6) nebo op . 25 (mimo č . 7)

C) Výběr ze skladeb autorů z období romantismu

2. kolo – trvání 20 až 25 minut

A) Výběr alespoň dvou kontrastních vět ze sonát těchto 
autorů: Haydn, Mozart, Beethoven,

Clementi, Dusík

B) Výběr z klavírního díla Leoše Janáčka

C) Volný výběr skladeb

Vstupní poplatek: kategorie Junior 500 Kč, I . a II . kate-
gorii 1000 Kč .

Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2017.

Podrobnější informace a přihláška na http://www .aretebr-
no .eu/podminky-a-program

www.soutezpjn.cz
http://www.aretebrno.eu/podminky-a-program
http://www.aretebrno.eu/podminky-a-program
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Amadeus 
2017

 

 

 

 

 

XXIV. ročník mezinárodní mozartovské soutěže 
pro mladé klavíristy do 11 let 

Brno, 2.  -  4. listopadu 2017 

Mezinárodní mozartovská soutěž pro mladé 
klavíristy do 11 let AMADEUS, byla založena 

jako hold geniálnímu skladateli           
Wolfgangu Amadeu Mozartovi, který ve 

svých jedenácti letech vystoupil               
30. prosince 1767 v sále brněnské Reduty. 

Termín konání XXIV. ročníku soutěže 
-Soutěž: 2. a 3. 11.2017 - Besední dům, Komenského nám. 8., Brno  
-Koncert vítězů: 4.11.2017 - Besední dům, Komenského nám. 8., Brno  
 

Věk soutěžících a rozdělení do kategorií 
 Soutěž je jednokolová. 
 Studium na ZUŠ není podmínkou účasti. Účastníci jsou do 

kategorií rozděleni podle věku. Pokud se do I. kategorie přihlásí 
méně než 5 soutěžících, bude sloučena s II. kategorií 

      kategorie                věk            časový limit 

      I. kategorie    ročník 20010 a mladší                2 - 4 minuty 
      II. kategorie    ročník 2009  2 - 4 minuty 
     III. kategorie     ročník 2008  3 - 5 minut 
     IV. kategorie    ročník 2007  3 - 5 minut 
     V. kategorie    ročník 2006  5 - 8 minut 
     VI. kategorie    ročník 2005  5 - 8 minut 

Soutěžní repertoár 
a) Nejméně jedna skladba od W. A. Mozarta 
b) Další díla od skladatelů jako např.: Antonín František 

Bečvařovský, Ludwig van Beethoven, Jiří Antonín Benda, Jan 
Ladislav Dusík, František Xaver Dušek, Joseph Haydn, Johann 
Nepomuk Hummel, Josef Jelínek (abbé Gelinek), Leopold 
Koželuh, Jan Křtitel Kuchař, Václav Vincenc Mašek, Leopold 
Mozart, Josef Mysliveček, Jan Jakub Ryba, Jan Křtitel Vaňhal, 
Jan Augustin Vitásek, Antonín Vranický, a jiných autorů, 
výhradně současníků W. A. Mozarta. 

 Celkový časový limit musí být dodržen. V případě, že hraje 
soutěžící jednu skladbu většího rozsahu (např. Mozart – 
Variace), může být limit překročen u 1. – 3. kategorie o 30 
sekund a u 4. – 6. kategorie maximálně o 1 minutu. 

 Je možné hrát pouze skladby určené pro sólový klavír. Hra 
zpaměti je podmínkou. Počet skladeb je libovolný. 
 

Změny v soutěžním programu musí být oznámeny písemně na 
email: belusova@zusjilka.cz nejpozději do 30.9.2017. Pozdější 
změny programu nebudou akceptovány a budou důvodem pro 
vyloučení soutěžícího! 
Pořadí soutěžních vystoupení pro všechny kategorie určí losování, 
které se uskuteční v rámci festivalu Mozartovy děti na koncertě 
18.6.2017. Poté bude zveřejněno na webu soutěže. 

Ceny v soutěži 

V jednotlivých kategoriích uděluje porota: 
 1., 2., 3. místo a čestné uznání.  

Na návrh poroty se ceny mohou dělit, cena nemusí být udělena. 
Držitelé cen získávají titul laureáta soutěže, diplomy a věcné ceny. 
Držitelé prvních cen vystoupí na koncertě vítězů. 

Porota může udělit tyto zvláštní ceny:  

 Cena hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohuslava Šimka pro 
absolutního vítěze soutěže (20.000 Kč). 

 Cena Nadace „ASPIRATION“, kterou založila významná světová 
pianistka Olga Kern, pro absolutního vítěze soutěže (10.000 Kč). 

 Absolutní vítěz získává také nabídku vystoupení na koncertě 
s Filharmonií Brno. 

 Cena primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála za 
nejlepší interpretaci skladby W. A. Mozarta. 

 Cena starosty městské části Brno-Žabovřesky Ing. Pavla Tyralíka       
pro nejlepšího českého účastníka. 

 Cena starosty městské části Brno-střed Martina Landy pro 
nejlepšího brněnského účastníka. 

 Cena starosty městské části Brno-Žebětín Ing. Víta Berana za 
nejlepší výkon v I. – III. kategorii. 
 

Zvláštní ceny nemohou být děleny. Porota může udělit zvláštní 
ocenění pedagogům za úspěšnou přípravu žáků. Rozhodnutí poroty 
je konečné.  
 

Přihláška  
Uzávěrka přihlášek: 31. května 2017 
Přihlášky musí být odeslány elektronicky – www.amadeusbrno.cz 
Vyplněná přihláška musí obsahovat všechny požadované údaje. Za 
jejich pravdivost odpovídá zákonný zástupce nebo pedagog. 
Na přihlášky, které pořadatelé obdrží po daném termínu, nebude 
brán zřetel. Maximální počet účastníků: 100 
Do soutěže se může účastník přihlásit prostřednictvím zákonného 
zástupce nebo prostřednictvím umělecké školy.  
Harmonogram soutěže společně s harmonogramem rozehrávání na 
soutěžním klavíru (Steinway) bude zveřejněn na webu do 10.10.2017 
Zasláním přihlášky souhlasí zástupce soutěžícího s bezplatným 
pořízením fotografií, audiovizuálního záznamu jeho výkonu na 
soutěži a koncertě laureátů v Besedním domě a jeho bezplatným 
užitím ve veřejných médiích. 

Účastnický poplatek 
Účastnický poplatek je nevratný a činí 1 400 Kč. 
Úhrada účastnického poplatku do 31. května 2017 pouze 
převodem na bankovní účet: 
Banka:                          Komerční banka, a.s., pobočka Brno–město;   
                                          Nám. Svobody 92/21, 60200 Brno 
Název účtu:   Parnas, z. s. 
Číslo účtu:   27-6667420297/0100 
Variabilní symbol:  datum narození soutěžícího ve tvaru den, 
měsíc, rok (např. 01 05 08) 
 

Bez variabilního symbolu není možná identifikace platby. 
 

Kontaktní adresa 
 Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace 

tel.:  00 420 731 610 025 - Vladimír Halíček   
e-mail:   amadeusbrno@seznam.cz          

www.amadeusbrno.cz 
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PER QUATTRO MANI
XII. ročník

9 . – 10 . listopadu 2017, ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno

Kategorie:

I . kategorie: do 10 let (roč . 2007 a mladší)

II . kategorie: do 13 let (roč . 2004 a mladší)

III . kategorie: do 16 let (roč . 2001 a mladší)

IV . kategorie: do 23 let (roč . 1994 a mladší)

Pro každou kategorii je rozhodující věk staršího ze sou-
těžní dvojice ke dni 31 . 12 . 2017 .

Soutěžní repertoár, minutáž, povinná skladba:

I. kategorie (minutáž 5 - 8 min.) Povinná skladba: Juraj 
Hatrík: Krajinou šťastného princa (libovolný výběr) . Nejmé-
ně jedna skladba z období baroka nebo klasicismu .

II. kategorie (minutáž 7 – 11 min.) Povinná skladba: 
Edvard Grieg: Norské tance op . 35 č . 2 nebo Klement Slavic-
ký: Píseň domova . Nejméně jedna skladba z období baroka 
nebo klasicismu .

III. kategorie (minutáž 9 – 13 min.) Povinná skladba: 
Franz Schubert: Čtyři polonézy op . 75 (libovolný výběr) . 
Nejméně jedna skladba z období baroka nebo klasicismu .

IV. kategorie (minutáž 10 - 15 min.) Povinná skladba: 
Ludwig van Beethoven: Tři pochody op . 45 (libovolný vý-
běr) . Nejméně jedna skladba z období romantismu nebo 
20 . – 21 . stol .

Soutěžní poplatek činí 1 000 Kč za dvojici . Elektronickou 
přihlášku naleznete na https://www .zusjk .cz/per_quattro_
mani/ Na téže adrese naleznete i informační leták . Uzávěrka 
přihlášek je 15. 6. 2017.

Na tvorbě 2. čísla 3. ročníku časopisu Pianissimo se podíleli:

autoři článků:
PhDr. Jana Davidová, MgA. Martin Fišl, Mgr. Zora Gogelová, BcA. Radka Hajšelová, Linda Horňáková, dipl. um., Mgr. Věra 
Chmelová, Ph.D., PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D., Petr Kašpar, Jana Labašová, BcA. Matej Olejár, Mgr. BcA. Miroslava Raková, 
MgA. Viktor Vojnovič, BcA. Bc. Koloman Zachar, BcA. Taťána Zemenová, BcA. Petra Zíková
grafická úprava: David Rak
korektury textů: Mgr. Jana Lišková Kvochová, Mgr. Věra Chmelová, Ph.D., Mgr. Romana Olivíková, Mgr. BcA. Miroslava 
Raková
soutěže a propagace pp: BcA. Radka Hajšelová
hlavní poradce a odborná pomoc: prof. MgA. Alena Vlasáková

Fotografie na titulní straně: Prof. Eugen Indjic při práci se studentem na Kla-
vírních Masterclassech, které se konaly 26. dubna na KKI HF JAMU. Na článek 
o této zajímavé akci se mohou čtenáři těšit v dalším čísle Pianissima.

Časopis je k dispozici ke čtení i stažení na stránkách: www.pianissimo.cz

Uzávěrka 3. čísla 3. ročníku časopisu Pianissimo je 30. června 2017.

Kontaktní emailová adresa do redakce pp: rakova.m@pianissimo.cz
Jarní inspirace od Petry Zíkové

https://www.zusjk.cz/per_quattro_mani/%20
https://www.zusjk.cz/per_quattro_mani/%20
www.pianissimo.cz
mailto:rakova.m%40pianissimo.cz

