Ahoj všichni,
srdečně zdravím vás i vaše rodiče.
Věřím, že jste si na webových stránkách všimli změn v programu. Všichni budete mít výuku na
Konzervatoři v Kopeckého sadech, to proto, že nám to počet přihlášených dovoluje a hlavně, aby se nám
lépe společně hrálo, abyste se i více navzájem užili. Změna nastala i u metodika oboru Hra na elektronické
klávesové nástroje. Věřím, že s Jakubem Vonáškem vám bude fajn, kurzy zná jako účastník, řadu let se
účastnil kempu českého jazyka a je hodně zdatný i ve hře na EKN, kterou vystudoval.
Moc děkuji těm z vás, kteří už sdělili jméno spolubydlícího a hlavně i těch, kteří zaslali již noty pro svoji
individuální výuku.
Určitě si z prvních informací všechno pamatujete, ale já si dovolím pro jistotu úkoly připomenout a vy si
je můžete třeba jen tak z legrace odškrtávat.
- Pro pondělní cestu do německého Adorfu do závodu GEWA potřebujete platný cestovní pas nebo
občanský průkaz.
- Pokud máte zájem také o individuální výuku s lektorem, vyberte jednu rozpracovanou skladbu,
kterou odešlete nejpozději do 20. června. Účastníci kempu hry na dechové nástroje posílají
skladbu včetně klavírního doprovodu.
- Napište mi jméno kamaráda, se kterým chcete být ubytovaní na pokoji.
- Do 15. 6. 2019 zašlete na účet č. 1043041368/5500 účastnický poplatek 500,- Kč. Variabilní
symbol uvádějte ve tvaru vašeho data narození ddmmrrrr (např. nar. dne 29. 2. 1990 bude
uvedeno jako 29021990). Do konce června Vám potvrdím přijetí platby (prosím o strpení, paní
účetní musí vyhledat všech cca 220 účastníků).
- Účastníci hry na EKN si s sebou na LHK přivezou stojan a sluchátka.
- Lékařské potvrzení nepožadujeme.

Přeji vám pevné nervy v závěru školního roku, vysvědčení, ze kterého budete mít radost vy i vaši nejbližší
a hlavně pohodové, radostné a zážitkové léto.
Rodičům se ozvu začátkem srpna, kdy budu posílat k vyplnění anamnestický dotazník k testování.
Podrobné pokyny k zahájení, dotazníky o bezinfekčnosti a jídelníček pošlu až těsně před konáním
Letních hudebních kurzů.
Průběžně sledujte webové stránky projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji:
www.podporatalentu.cz
Kdykoliv mě můžete kontaktovat na:
info@podporatalentu.cz
728 185 235
poštovní adresa: Středisko služeb školám, Bc. Václava Zelenková, Částkova 78, 326 00 Plzeň
S přáním slunečných dní
Václava Zelenková
V Plzni 3. června 2019

