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ÚVOD
Letošní, v pořadí již 11 ročník Letních hudebních kurzů provázelo několik problémových
situací. Aby se přihlásil minimálně stanovený počet účastníků bylo nutné prodloužit termín
bicím nástrojům. Trochu jsem bojovala s počtem metodiků i se změnami v původně
oznámených odborných lektorech. Těsně před zahájením jsem řešila, díky nedokončeným
stavebním pracím na SOUE, ještě změnu prostor. Nakonec všechno dobře dopadlo, a i když
jsem musela kurz hry na saxofon a lesní roh zrušit, po dohodě s realizačním týmem projektu
jsme dali šanci hráčům na tenor, trombon a tubu, které jsme zařadili do jedné skupiny. Tito
účastníci měli možnost zúčastnit se LHK vůbec poprvé v historii.
Na konci června bylo do Letních hudebních kurzů přihlášeno celkem 54 účastníků v osmi
oborech (bicí, dudy, klarinet, příčná flétna, tenor+trombon+tuba, trubka, zobcová flétna
a zpěv). Díky rodinným nebo zdravotním problémům ještě před zahájením kurzů svoji účast
zrušilo pět účastníků a další jeden ze zdravotních důvodů těsně před konáním v srpnu.
Aktivně se tedy do Letních hudebních kurzů zapojilo 48 účastníků, z toho 3 účastnice
absolvovaly zároveň dva obory (2x příčná + zobcová flétna, 1x trubka + tuba).
Také letos, na základě dohody a po doporučení vedení Konzervatoře Plzeň, byli osloveni do
funkcí lektorů její pedagogové. Výjimkou byl jen lektor oboru hra na dudy, které se na
konzervatoři nevyučují.
Kurzy probíhaly na dvou pracovištích, jednak v budově Konzervatoře Plzeň v Kopeckého
sadech a tradičně v prostorách ZUŠ Plzeň, Terezie Brzkové na jejím pracovišti Vejprnická
(bicí nástroje). Všichni mohli využít ubytování v Domově mládeže SOU elektrotechnického,
Plzeň, Vejprnická 56 a stravování v jeho jídelně. Účastníci, pracující na konzervatoři,
docházeli na obědy do Restaurace Slovan.
Letos poprvé se mladí muzikanti předvedli nejen na závěrečném koncertu, ale vystoupili ve
středu také v prostoru před konzervatoří v Kopeckého sadech. Je až obdivuhodné, jak zvládli
za pouhé dva dny nové skladby se svými lektory nacvičit. Odměnou jim bylo četné publikum
z řad náhodných kolemjdoucích, které nešetřilo chválou a povzbuzením.
Závěrečný koncert se opět povedl a jeho videonahrávka jistě potěšila všechny účinkující
i rodiče a její zhlédnutí si mohli užít v klidu domova.
Poslední den patřil zase po roce tradičním malým oborovým koncertům.
Věřím, že s průběhem Letních hudebních kurzů jsem nebyla spokojená jen já. Doufám, že
i všichni účastníci si z nich odvezli nové znalosti i zážitky.
A můžeme se pustit do plánování nového ročníku. Třeba se dočkají znovu nabídky k účasti
nejen hráči na dechové nástroje, ale i na nástroje smyčcové. Ty všechny totiž čeká soutěž
v komorní hře. A těšit se mohou i hráči na elektronické klávesové nástroje a na akordeon,
kteří budou soutěžit v sólové i komorní hře.
Tak za rok na shledanou!
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
LETNÍ HUDEBNÍ KURZY
KURZ BICÍCH NÁSTROJŮ
Ivo Hermanovský, DiS.

Postřehy lektora

Projekt jako celek hodnotím rozhodně kladně. Je dobré, že se žáci mohou soustředit na jednu
konkrétní věc (v tomto případě píseň), protože v celoročním provozu Základní umělecké
školy na to v hodinách není prostor - žáci zde musí splňovat i jiné povinnosti ohledně
repertoáru a na takovéto intenzivní procvičování tedy nezbývá tolik času, kolik by bylo
třeba.
V čem vidím prostor pro zamyšlení je forma, jakou by byla výuka prováděna – při
hromadném hraní všech bicích souprav najednou vzniká přílišný a nekonkrétní hluk, ale zase
není vhodné s jedním žákem pracovat a ostatní nechat čekat. Proto bych možná dělbu času
pro jednotlivé žáky dopředu stanovil a tím by se mohla doba pro individuální výuku lépe
organizovat.
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
LETNÍ HUDEBNÍ KURZY
DUDÁCKÝ KURZ
Mgr. Julie Vlčková, DiS.

Postřehy lektora

Letní hudební kurzy na Konzervatoři v Plzni, kam jsem byla pozvána jako odborná
lektorka hry na dudy, čehož si velice vážím, pro mne byly jedním velkým zážitkem. Užila
jsem si je od začátku do konce a ráda bych poděkovala za pozvání paní Zelenkové a také
Borku Bártovi.
Dostala jsem na starost pět žákyň ve věku 11 let – Adélku Kotálovou, 17 let – Pavlínu
Valentovou, 16 let – Hanku Ježkovou, 16 let – Kateřinu Faloutovou a 15 let – Amálii
Denkovou, všechny s rozdílnými zkušenostmi ve hře na dudy. Práce s nimi pro mne byla
obohacující. Kurzy jsem zahájila malým koncertem se svojí absolventkou hry na dudy
Gabrielou Knetlovou, vítězkou v Ústředním kole v Mikulově 2022, a dále povídáním
o dudách a jejich tradici na Strakonicku, protože cítím, že je potřeba dětem hodně vyprávět
a vše jim ukazovat a předávat tradici dudáctví dál a dál.
Protože všechny žačky byly z Plzeňského kraje a písničky svého kraje jistě dobře znají,
zvolila jsem si nakonec cestu představení písniček z mého rodného kraje zvaného
Prácheňsko. Tedy písně z Prácheňského kraje a většinou v úpravě Josefa Režného, mého
dědečka, dudáka a folkloristy, spoluzakladatele Mezinárodního dudáckého festivalu ve
Strakonicích.
Poslechla jsem si jednotlivé žákyně, co si na kurzy připravily a mohly jsme začít pracovat.
Musela jsem za krátkou chvíli zjistit, jak jsou na tom hráčsky a sestavit a nacvičit s nimi
program hodný koncertního veřejného vystoupení. Připravila jsem si mnoho notového
materiálu i motivačního (omalovánky s dudáckou tématikou), také učební notové materiály
– udělala jsem jim přehled v melodických ozdobách a ukázala, jak se všechny ozdoby
hrají, jejich využití, prostě vše přínosné do jejich dudáckého života. Veškeré materiály ode
mne dostaly domů. Vše začalo velkým laděním všech dud, a jelikož každá žákyně měla
dudy od různého výrobce, přiblížila jsem jim také rozdíly mezi nimi a způsoby ladění dud,
jak si poradit s nástrojem, když neladí, jak a kdy používat vosk a nit, jak se o nástroj starat.
Naučila jsem je několik skladeb pro dudácké trio, dvě žákyně vždy dublovaly první
a druhý nebo třetí hlas podle schopností a dovedností. Nejmladší Adélce jsem noty na
místě zjednodušovala, aby se mohla lépe zapojit do hry s vrstevnicemi. Naučila jsem je
jednu skladbu pro čtyři dudy, jeden irský jig a písně z Prácheňska. Pracovaly jsme jak
s technikou hry na dudy, souhrou, správným tlakem, s nástupy, s tempovými změnami, se
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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zdobením melodie, tak také se zpěvem – první a druhé hlasy, s artikulací, s nádechy,
s nářečím atd. To vše se týkalo nejen společné hry komorní, ale také individuálních hodin,
které jsem s žákyněmi měla během kurzu. S každou zvlášť jsem navíc probrala jejich
individuální skladby a co je potřeba vylepšovat a na čem také do budoucna dál pracovat.
Vrcholem tohoto týdne byl večerní čtvrteční koncert v Domě hudby a páteční přehrávka na
Konzervatoři pro rodiče, učitele, žáky a další zájemce. Do hry jsme dále zapojily zpěváky
a zpěvačky a naučila jsem je jednoduchý taneček k písni „Kdyby byl Bavorov“, přidali se
také klarinety, kontrabas a housle. Program na koncert byl tedy krásně pestrý a měl
gradaci. Myslím, že se celý koncert moc povedl a vystoupení dudaček mělo úspěch.
Páteční třídní dudácká přehrávka byla obohacená o další skladby, které žákyně stihly
nacvičit, tedy každá si zahrála jednu instrumentálku se zaměřením na melodické ozdoby,
jedno cvičení na danou melodickou ozdobu a jednu písničku – dudy se zpěvem. Koncert
jsem zároveň pojala i jako takovou malou přednášku o dudách s ukázkou hry na dudy –
zájemci si mohli na konci koncertu dudy vyzkoušet, jak se na ně hraje a bylo jich celkem
hodně. Také jsem řekla několik pověstí o dudách a o Švandovi dudákovi. Všechny dudačky
byly velmi šikovné, učenlivé a se zájmem o hru.
Kurzy hodnotím velmi pozitivně, zvláště pak oceňuji metodičku Adélku Pavleovou za její
pracovní nasazení. Byla jsem velmi spokojená s výborně zajištěným ubytováním a
stravováním a s dalšími službami ze strany pořadatele (jízdné, vstupenka do kina atd.).

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
6

PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
LETNÍ HUDEBNÍ KURZY
KURZ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
HRA NA KLARINET
Mgr. Jindřich Pavliš
Postřehy lektora

V předposledním srpnovém týdnu jsem měl možnost týden pracovat s nejtalentovanějšími
dětmi Plzeňska, vítězi hudebních soutěží v oboru klarinet.
Uspořádáním letních hudebních kurzů bylo umožněno žákům hudebních škol pracovat
s učiteli a profesionálními hudebníky, kteří se převážně věnují jednak špičkové hudební praxi,
jednak jsou povětšinou i učiteli na profesních uměleckých školách, tedy konzervatořích.
Toto je i můj případ, kromě pedagogického působení na plzeňské konzervatoři, jsem členem
orchestru PKF- Prague Phillharmonia (dříve Pražské komorní filharmonie), mezinárodně
proslulého hudebního tělesa. Snažil jsem se přenést i své zkušenosti z komorních souborů
a také z jiných žánrů, jež aktivně rovněž provozuji.
Program dětí, v letošním roce spíše již teenagerů, byl velmi náročný. Dělil se na dvě části –
nácvik sólových skladeb s klavírem a komorní hru. Účastníků mé skupiny bylo 9, proto bylo
nutné pečlivě naplánovat jak individuální hodiny i zkoušky komorního ansámblu.
Ihned od prvního okamžiku jsme pracovali za klavírního doprovodu Mgr. Petra Nováka.
Dětem jsem se snažil ukázat jaké jsou principy profesionálního přístupu a jak z něj těžit
i přesto, že se jim hudba stane „jen“ trvalým koníčkem. Kromě zmíněných sólových zkoušek
jsme provedli outdoorový seminář o dýchání, pouštěli si ukázky špičkových interpretů a také
se zabývali návody, jak cvičit detailně techniku.
Toto kvitovali žáci jako velmi prospěšné a ihned na základě správného dýchání, prstových
cvičení atd. dokázali odstraňovat i zdánlivě vzdálené řemeslné problémy. Procvičovali jsme
rovněž hudební představivost, aplikaci principů zpívání, hru zpaměti a mnoho dalších technik.
Společně jsme se snažili zejména oprostit od suchého čtení not a vytvořit hudební příběhy,
které dávají posluchačům smysl.
V druhé polovině kurzu jsme se prioritně věnovali přípravě komorního ansámblu pro
závěrečný koncert. Opět jsme si vysvětlovali principy zkoušení a teamové souhry
v profesionálním prostředí. Výsledkem pak bylo krásné a nadšené provedení Mozartova
divertimenta F-dur a Caprice Claire Grundmanna.
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Kurzy byly otevřené, měli k nim přístup také učitelé z hudebních škol, budoucí
profesionálové i žáci konzervatoře, kteří mohli pozorovat v praxi své znalosti z metodiky.
Právě komunikaci mezi dětmi, učiteli ZUŠ, pedagogy a žáky konzervatoře a také
profesionálními hudebníky bych hodnotil jako jeden z největších přínosů.
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
LETNÍ HUDEBNÍ KURZY
KURZ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU
MgA. Jana Ryšková
Postřehy lektora

Ve dnech 15. - 19. srpna 2022 jsem jako lektorka LHK vyučovala hře na příčnou flétnu. Kurz
probíhal v budovách plzeňské konzervatoře – v Kopeckého sadech probíhala výuka, v Domě
hudby v Husově ulici se uskutečnil závěrečný večerní koncert.
LHK jsou určeny pro držitele cen ze soutěží ZUŠ – letos ve hře na dechové nástroje.
Z původně přihlášených devíti frekventantů se dostavilo osm zájemců o kurz hry na flétnu,
jedna dívka po dvou dnech kurz opustila. Pracovala jsem tedy se sedmi lidmi, kteří nakonec
vystoupili jak na večerním velkém koncertě ve čtvrtek 18. 8., tak na třídní přehrávce v pátek
19. 8.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Úroveň frekventantů byla vysoká, zájem flétnistů o kurz také. Vzhledem ke krátkému času,
kdy bylo třeba připravit program na dva koncerty, nebylo možno se do hloubky zabývat
problémy jednotlivých flétnistů; přesto myslím, že na základní korekce hráčských návyků
jsme čas našli. Hlavním cílem byla příprava komorních souborů, které vystoupily na
čtvrtečním koncertě. Flétnová třída se prezentovala třemi soubory – flétnovým kvartetem,
triem a duem – které přednesly na poměrně vysoké úrovni skladby klasického repertoáru
(Tcherepninův Kvartet, Quantzovu Sonátu G dur pro tři flétny, Deviennova Dueta).
Vystoupení komorních souborů doplnily dvě frekventantky velmi kvalitně interpretovanými
skladbami pro sólovou flétnu.
Páteční přehrávka se nesla v duchu sólových vystoupení jednotlivých flétnistů za doprovodu
klavíristy p. Petra Nováka, který nám byl po celý týden velmi nápomocen a kterému patří
velký dík.
Práce s flétnisty na tomto kurzu byla pro mě velmi přínosná – potenciál mnohých flétnistů
ZUŠ je velmi vysoký a z hlediska své profese mohu pouze litovat, že mnozí z nich
nereflektovali/nereflektují na možnost studia na konzervatoři, protože dávají přednost
(z mnoha různých důvodů) širšímu všeobecnému vzdělání na gymnáziích.
LHK byly zorganizovány s velkou péčí a pečlivostí, za což velmi děkuji.
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
LETNÍ HUDEBNÍ KURZY
KURZ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
HRA NA TRUMPETU
Jaroslav Suchan
Postřehy lektora

Na konci letošních prázdnin jsme se sešli s mladými a nadanými studenty ZUŠ Plzeňského
kraje. V mé třídě se sešlo 6 žáků a vytvořili perfektní a kamarádskou partu. S některými jsem
se viděl už poněkolikáté a je velmi zajímavé pozorovat růst jejich talentu a nadání. Účastníci
měli připravené sólové skladby na kterých jsme individuálně pracovali a další náplní kurzů
byla komorní a souborová hra. Dali jsme dohromady několik obsazení a všechny to moc
bavilo. Některé skladby jsme zahráli i ve čtvrtek na závěrečném koncertě.
Jsem rád, že se nám podařilo uskutečnit již několikaletý nápad a to neformální koncert před
školou. Zahráli jsme společně hudbu starých autorů a některé úpravy filmových melodií.
Přidali se k nám i ostatní
oddělení a soubory. Koncert
měl velmi pěkné ohlasy a
doufám, že bude dále tradicí.
V pátek dopoledne jsme
uspořádali s kolegy hlubokých
žesťů koncert pro rodiče a
učitele. Všichni si zahráli
sólové skladby na kterých
jsme pracovali a od klavíru
nás podporoval kolega Petr
Novák.
Během
koncertu
zazněly i komorní skladby a
soubory různých nástrojových seskupení. Koncert měl velký úspěch a jsem na letošní
účastníky moc pyšný.
Závěrem bych chtěl poděkovat paní Zelenkové za perfektní přípravu a skvělou a pohodovou
atmosféru celého týdne.
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
LETNÍ HUDEBNÍ KURZY
KURZ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
HRA NA TENOR, TROMBON, TUBU
Mgr. Pavel Čížek
Postřehy lektora

V letošním roce jsem byl přizván jako lektor Letních hudebních kurzů, které se konaly ve
dnech 15.- 19. 8. 2022 pod záštitou Plzeňského kraje v budovách konzervatoře v Plzni.
Byla to moje první zkušenost s letními hudebními kurzy v Plzni, jiných hudebních kurzů jsem
se v minulosti samozřejmě zúčastnil, a byl jsem velmi mile překvapen jejich vysokou úrovní.
Práce s žáky ZUŠ mne velmi nadchla. Jsou velmi talentovaní a zajisté ve svých domovských
ZUŠ dobře vedeni, což potvrzují jejich soutěžní úspěchy. Jejich zapálení a chuť na sobě
pracovat a zlepšovat se byla vidět na každé mé hodině.
Velmi motivační byla pro ně možnost zahrát si na veřejných vystoupeních jako sólisté i v
různých komorních uskupeních. Další odměnou pro žáky, kterou bych navrhoval po
konzultaci s p. kolegou J. Suchanem, by
mohla být exkurze do firmy GEWA u našich
západních sousedů. (Pokud by to bylo z
finančních důvodů možné.)
Podle mého názoru měly kurzy pro žáky
velký přínos. Současně bych chtěl vyjádřit
obdiv nad perfektní organizací a velmi
oceňuji práci všech zúčastněných.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
LETNÍ HUDEBNÍ KURZY
KURZ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
M. Mus et M. Mus Petra Karpíšková
Postřehy lektora

Letní hudební kurzy pro podporu talentů vnímám jako velmi prospěšnou hudebněpedagogickou akci v Plzeňském kraji. Žákyně, které jsem měla na starosti byly na kurz velmi
namotivovány a pozitivně naladěny.
Velmi pozitivně hodnotím zázemí při výuce na konzervatoři Plzeň v Kopeckého sadech a také
při koncertu v Domě hudby. Školy poskytují dostatek prostoru pro učitele i žáky. Začátek
kurzu probíhal v posledním patře budovy v Kopeckého sadech a pozitivně hodnotím to, že
žáci i učitelé měli „své“ oddělené třídy. Díky tomu mohly např. mé žákyně nacvičovat
v mezičase ve vedlejším pokoji komorní skladby, které jsme chtěly prezentovat na koncertě
a já jsem se věnovala individuální výuce v druhé třídě.
První den jsme se seznámily, zahrály si „warm-up“ hry, které nastartovaly přátelskou a tvůrčí
atmosféru a já jsem díky tomu trochu poznala charakter a také úroveň hry na zobcovou flétnu
jednotlivé žákyně. Poté jsme se domluvily na rozvrhu, který jsme si myslely, že bude funkční
po celý týden kurzu. To se záhy druhý den ukázalo jako obtížné – zaprvé, v kurzu jsem měla
dvě studentky, které byly přihlášené na dva nástroje, zobcovou a příčnou flétnu. To dělalo
kolizi v rozvrzích hodin hlavního oboru a poté také komorních seskupení, kde potom
docházelo k tomu, že jsme hrály při nekompletní sestavě, protože studentka/y musely být
přítomné na hodině, či komorní hře druhého nástroje. Je otázkou, zda jsem neměla být
přísnější a vyžadovat také 100% účast na mých hodinách komorní hry, protože jak se zdálo,
studentky měly pocit, že by jim vznikl větší problém, kdyby chyběly na hodině příčné flétny,
než na hodině flétny zobcové. Jelikož se ale jedná o kurz v prázdninovém čase a mým
hlavním cílem bylo, aby se dětem na hodinách líbilo, namotivovalo je hraní na zobcovou
flétnu a také aby se cítily komfortně, nedělala jsem žákyním žádný stres s docházkou a spíše
jsem se přizpůsobila rozvrhům jiných pedagogů. To se, zadruhé, ukázalo také při nacvičování
orchestru a sboru, kde situace byla podobná. Každý den se měnil rozvrh zkoušek pro tato
tělesa, a proto se musel den předem a někdy i ten samý den měnit náš rozvrh individuálních a
komorních hodin. Z toho jsem já i žákyně pociťovaly lehký stres. Můj osobní návrh by byl,
aby dopoledne probíhala výuka individuální. Žákyně mají nejvíc energie a kapacity na
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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koncentrované hraní. Odpoledne by mohla probíhat výuka komorní, orchestrální, sborová
apod. V nejideálnějším případě by tato organizace mohla být naplánována již před zahájením
kurzu, aby se vyhnulo kolizím. Dokáži si představit, že by to mohlo přinést větší klid žákům
i pedagogům, otázka ale je, zda se takovýto velký kurz vůbec takto detailně naplánovat dá…
Další dny jsme se zaměřovaly na zvládnutí sólového repertoáru při individuálních hodinách.
Některé studentky měly skladby připravené a např. již obehrané i na koncertech. V tomto
případě jsme se zaměřily spíše na hudební rétoriku, význam, kreativitu, zdobení apod. Jiné
studentky měly skladby tzv. „rozdělané“. Skladby dostaly na konci školního roku
a s p. učitelkou ji zahrály jen jednou. Některé žákyně mi pak také prozradily, že tyto nové
skladby mají hrát na soutěžích, které proběhnou v následujícím školním roce. To mě upřímně
trochu zarazilo, protože v ten moment jsem se cítila, že by se nápady, tipy a technické
vychytávky, které jsem říkala, mohly využít na soutěži pod prací někoho jiného, což mi
morálně nepřišlo úplně v pořádku. Nicméně jsem poté tento pocit ignorovala a snažila se
žákyním předat v krátké době vše, co bylo možné, abych jim se skladbami pomohla.
Vedle hodin individuální výuky jsme také organizovaly komorní hru a také společné hodiny
techniky na kterých jsme řešily dýchání, prstovou techniku, improvizaci a další témata.
V komorní hře jsem se rozhodla pro rychlý průřez repertoáru zobcové flétny od renesance po
21.století. Skladby jsme vybíraly společně se žákyněmi, kdy jsme si jednotlivé skladby první
zahrály a pak společně vybraly ty, které se nám líbily nejvíce. Díky tomu měly žákyně na
skladby velké napojení a také zodpovědnost za nacvičení, protože se samy zúčastnily výběru
skladeb. Jako krásný zážitek považuji spontánní hraní před konzervatoří v Kopeckého sadech.
Při nacvičování jedné skladby komorní hry žákyně uslyšely z okna jiné hudební uskupení
z kurzů, jak hrají pro lidi na ulici. Velmi si přály, aby mohly hrát také. Skladby ale nebyly,
z mého pohledu, stále dopilované k veřejné produkci a také jsem jim to citlivě řekla. Žákyně
ale moc chtěly, a tak jsme se domluvily, že se půjdu zeptat, jestli je to vůbec možné.
V mezičase se žákyně aktivně chopily cvičení a byly nesmírně koncentrované. Hraní před
školou nakonec možné bylo, žákyně do poslední chvíle pilně trénovaly a skoro jako za
odměnu si pak nadšeně zahrály program pro veřejnost.
Poslední dva dny se nesly v duchu příprav na koncerty. Bylo více zkoušení komorních
uskupení, ale i tak jsme zvládly individuální hodiny jak na konzervatoři v Kopeckého sadech,
tak potom i v Domě hudby ve třídě Mozart. Před koncertem jsem také udělala se žákyněmi
cvičení, jak se chovat na pódiu a jak vystupovat, což je bavilo. Poté již následoval koncert
s krásnou inspirativní atmosférou.
Poslední den kurzu se konala dopolední přehrávka dechového oddělení. I přes dřívější
startovací hodinu jsme si se žákyněmi naplánovaly, že se setkáme půl hodiny předem
a provedeme dechová a protahovací cvičení. Pak následovala přehrávka sólových skladeb,
které výborně doprovázel pan Novák na klavír. Po přehrávce jsme se rozloučily a vykládaly si
oboustranný feedback – jak žákyně vnímaly celý kurz a jak jsem ho vnímala já. Také jsme si
ukázaly poslední cvičení na zobcovou flétnu, která by se jim mohla do budoucna hodit.
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Celkově na mě kurz působil velmi příjemně, hudební úroveň byla velmi vysoká a bylo mi
potěšením být jeho součástí. Velmi pozitivně také hodnotím komunikaci s paní Zelenkovou,
která byla perfektní a velmi nápomocná. Potěšující byla také možnost ubytování, stravování
a nabídka MHD lístků.
Můžu jen doufat, že takovéto kurzy budou stále k dispozici talentovaným dětem v Plzeňském
kraji i do budoucna!
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
LETNÍ HUDEBNÍ KURZY
KURZ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
SOUBOROVÁ HRA
Jan Rezek
Postřehy lektora

Letošní hudební kurzy patřily podle mě mezi ty nejlepší a nejkrásnější za těch jedenáct kurzů,
které jsem všechny zažil. Ve všech třídách se sešla opravdu výborná parta po všech stránkách.
Děti byly šikovné, vnímavé, hodné 8-), vše klapalo jako na drátkách, všichni byli všude včas.
Samozřejmě organizačně patří veliký dík metodikům, kteří měli děti na starost. Ohledně
metodiků - moc mě těší, že jsou to z valné většiny bývalí posluchači hudebních kurzů a kromě
starání se o děti se též zapojují do společného hraní v komořinách a souborech a jsou to spíše
starší "kámoši" účastníků kurzů, než jejich "hlídači".
Dovolím si též napsat něco k lektorům letošních kurzů.
Všichni bez výjimky jsou 100% profesionálové, kteří nejen vyučují na konzervatoři, nebo
ZUŠkách, ale především všichni aktivně hrají, nebo zpívají jako sólisté, či v komorních
souborech, nebo v orchestrech. Výuka všech lektorů probíhala ve stylu práce spíše
s profesionály a s dospělými kolegy, než jako opatrné našlapování kolem malých dětí.
Myslím si, že tento styl valné většině účastníků kurzů rozhodně vyhovoval a všichni byli
vtaženi to tohoto stylu zkoušení. Všichni lektoři s dětmi sami hráli a snažili se děti
pozvednout na svoji dospělou profesionální úroveň. Bylo to ostatně poznat na čtvrtečním
koncertě i na závěrečných pátečních sólových koncertech - výkony všech byly obdivuhodné.
Domnívám se, že jako se sešla skvělá parta dětská, tak se vydařila i "parta lektorská", jako již
ostřílení matadoři Jarda Suchan, Míra Vacek, Jindřich Pavliš, tak všichni ostatní, kteří
vyučovali na kurzech poprvé. Navštívil jsem během týdne některé hodiny a s některými
kolegy - kolegyněmi jsme spolupracovali společně. Byl jsem prostě z celého týdne nadšený.
Pokud bych začal psát o jednotlivostech a profesních a odborných problematikách a stylu
práce + zkoušení, napsal bych dlouhý román a to není účelem mého "krátkého hodnocení"
Tři novinky letošních kurzů mě nadchly.
1) poprvé se zúčastnili zástupci spodních žesťů (tenor, trombon a tuba) a krásně
spolupracovali se třídou trubek
2) Jarda Suchan uskutečnil svůj nápad již z minulého kurzu a uspořádal odpolední koncert
před budovou konzervatoře - velmi povedená akce, ke které se přidala i dudácká třída, a když
to slyšely slečny ze zobcovkové třídy, přidaly se též. Akce vzbudila zájem u náhodného
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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publika, lidé se zastavili, ptali se nás, co je to za akci, kdo to pořádá a co je to za děti, jeden
pán pak přišel i na čtvrteční koncert, někteří spěchající dospělí chtěli odtáhnout svoje
poslouchající děti, ale ty se nenechaly. Největší radost nám udělali dva posluchači, kteří
nezávisle na sobě řekli, že je to nádherná a záslužná práce se věnovat hudbě a dětem v této
neradostné době a že jsme jim udělali dobrou náladu. Myslím, že se do budoucna z této
odpolední akce udělá tradice.
3) před vypuknutím kurzů jsem dostal seznam všech účastníků kurzů, na kterém byly ještě
další nástroje, na které hrají, takže jsem pak mohl rozšířit velký soubor i o tyto nástroje.
Díky!!!
Teď již jen krátce a spíše úvaha do budoucna.
Bylo by krásné, kdyby pokračovaly i nadále spodní žestě, ale to závisí na počtu účastníků
v krajském kole. Můj sen je hornová třída a též fagot a hoboj, ale jde o nástroje ne tak
rozšířené, takže se asi nedočkám.
Ještě jsem přemýšlel o účastnících skladatelské soutěže, ale to by bylo zatím na ústní
popovídání.
Na závěr patří veliký dík všem kolegyním a kolegům vyučujícím, dále neskutečně vytíženým
a přesto ochotným korepetitorům.
Paní Zelenková, Vám patří ten největší dík o který se prosím rozdělte se všemi, s kterými
spolupracujete na přípravách a organizaci těchto hudebních kurzů, a musím zmínit též
Plzeňský kraj, který tento projekt nejen zaštiťuje, ale v první řadě jde o peníze, takže
financuje.
Nám samozřejmě jde v první řadě o "naše nadané děti".
Uf, moje hodnocení vypadá jako oslavná tiráda na nějakého diktátora, ale jak by řekljeden náš
vnouček, letošní hudební kurzy byly opravdu "boží a žůžo" 8-)
Ještě jednou díky!
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
LETNÍ HUDEBNÍ KURZY
PĚVECKÝ KURZ
Doc. MgA. Svatava Luhanová
Postřehy lektora

Pěvecký kurz proběhl v rámci Letních hudebních kurzů 15.8.-19.8. 2022.
Výuka formou masterclass se uskutečnila v budově konzervatoře v Kopeckého sadech, Plzeň.
Pěveckého kurzu se zúčastnilo celkem 9 účastníků - 7 dívek, 2 chlapci ( z původně 11
přihlášených), ve věkovém rozpětí 12-19let. Kurz probíhal formou individuálních lekcí.
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Účastníci měli mít předem nastudovanou jednu vokální skladbu. Většina zpěváků však měla
několik skladeb, na kterých jsme intenzivně pracovali celý týden.
Kromě rozvíjení základů pěvecké techniky jsme se zaměřili na správnou artikulaci,
srozumitelnost textu, obsah a interpretaci. Rovněž jsme věnovali pozornost pohybu na pódiu
a slovnímu uvádění skladeb.Na závěrečném oborovém - pěveckém koncertě v pátek 19. 8.
2022 předvedli všichni účastníci pěveckého kurzu to, co se během masterclass naučili.
Zazněly lidové a umělé písně a šansony českých i světových autorů (Malát, Bendl, Janáček,
Trojan, Dvořák, Carmen, Parys ad.). Práce s nadanými zpěváky byla radostná. Potěšil mne
znatelný pokrok zejména ve srozumitelnosti slova a měkkém legatovém vedení hlasů.
Během pěveckého kurzu s námi skvěle spolupracovali korepetitor Dušan Rada i sbormistr
Miroslav Vacek, se kterými jsme na večerní koncert 18. 8. 2022 v Domě Hudby připravili též
komorní sborová vystoupení se sólovými výstupy všech pěveckých účastníků. Se sólovou
skladbou se na večerním koncertě představil nejstarší zpěvák pěveckého kurzu velmi nadaný
Jindřich Krstev.
Jak z individuální, tak i týmové práce s pěveckými adepty byla patrná láska a nadšení pro
hudbu a zpěv, což považuji za prioritu těchto letních hudebních kurzů.
K příjemnému průběhu přispěla výborná organizace odborné manažerky paní Zelenkové
i metodičky Pavlíny Černé.
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
LETNÍ HUDEBNÍ KURZY
PROGRAM LETNÍCH HUDEBNÍCH KURZŮ
Bc. Václava Zelenková
Pondělí 15. 8. 2022
7:00 – 8:00
8:00 – 8:30
8:30 – 9:00
9:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 18:00
18:00 – 19:00
18:30 – 20:00
20:00 – 22:00
22:00

ubytování účastníků
prezence
zahájení
testování účastníků
oběd
výuka s lektory, komorní a souborová hra, komorní a sborový zpěv
večeře
doprovodný program (deskové hry, X boxy)
osobní volno
večerka

Úterý 16. 8. 2022
7:30 – 8:30
9:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 18:00
18:00 – 19:00
18:30 – 20:00
20:00 – 22:00
22:00

snídaně
výuka s lektory, komorní a souborová hra, komorní a sborový zpěv
oběd
výuka s lektory, komorní a souborová hra, komorní a sborový zpěv
večeře
doprovodný program (deskové hry, X boxy)
osobní volno
večerka

Středa 17. 8. 2022
7:30 – 8:30
9:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 22:00
22:00

snídaně
výuka s lektory, komorní a souborová hra, komorní a sborový zpěv
oběd
výuka s lektory, komorní a souborová hra, komorní a sborový zpěv
večeře
doprovodný program (kino)
večerka
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Čtvrtek 18. 8. 2022
7:30 – 8:30
9:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:30 – 22:00
22:00

snídaně
výuka s lektory, komorní a souborová hra, komorní a sborový zpěv
oběd
generální zkouška na závěrečný koncert
večeře
veřejný závěrečný koncert
večerka

Pátek 19. 8. 2022
7:30 – 8:30
9:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:30 – 16:00

snídaně
veřejné oborové koncerty
oběd
hodnocení LHK
odjezd
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
LETNÍ HUDEBNÍ KURZY
PROGRAM 11. ZÁVĚREČNÉHO KONCERTU
Bc. Václava Zelenková

1.
Chris Hazell:
Kraken
Hrají:
Vojtěch Bernhardt, Jan Jindra, Pavel Laibl, Jakub Sobotka, Jan Suchan, Vít Votava (trubka),
Petr Kuták (tenor), Lenka Půčková (trombon), Barbora Seifertová (tuba)
2.
Václav Plecitý, text Ginevra:
Do plnejch džbánů
Zpívají:
Anita da Conceicao, Lucie Dolejšová, Jindřich Krstev, Amálie Kuhnová, Linda Martincová,
Lucie Maxová, Anežka Pincová, Jakub Tausch, Agáta Vozáková
sbormistr: Miroslav Vacek
Hrají:
Iveta Korotvičková, Emma Michaela Milovníková, Nela Poláková, Michaela Vraštilová
(zobcová flétna), klavírní doprovod Dušan Rada
3.
Josef Pavka:
Svět dětských očí
Zpívají:
Anita da Conceicao, Lucie Dolejšová, Jindřich Krstev, Amálie Kuhnová, Linda Martincová,
Lucie Maxová, Anežka Pincová, Jakub Tausch, Agáta Vozáková
sólo Jindřich Krstev
sbormistr: Miroslav Vacek
Hrají:
Iveta Korotvičková, Emma Michaela Milovníková, Nela Poláková, Michaela Vraštilová
(zobcová flétna), klavírní doprovod Dušan Rada
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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4.
Fleret:
Zafúkané
Zpívají:
Anita da Conceicao, Lucie Dolejšová, Jindřich Krstev, Amálie Kuhnová, Linda Martincová,
Lucie Maxová, Anežka Pincová, Jakub Tausch, Agáta Vozáková
sólo Amélie Kuhnová
sbormistr: Miroslav Vacek
Hrají:
Iveta Korotvičková, Emma Michaela Milovníková, Nela Poláková, Michaela Vraštilová
(zobcová flétna), Magdaléna Hušková (housle), Ivo Hermanovský (tamburína), klavírní
doprovod Dušan Rada
5.
Jindra Kejak:
Uspávanka
Zpívají:
Anita da Conceicao, Lucie Dolejšová, Jindřich Krstev, Amálie Kuhnová, Linda Martincová,
Lucie Maxová, Anežka Pincová, Jakub Tausch, Agáta Vozáková
sólo: Lucie Maxová, Linda Martincová, Anežka Pincová, Agáta Vozáková
sbormistr: Miroslav Vacek
Hrají:
Iveta Korotvičková, Emma Michaela Milovníková, Nela Poláková, Michaela Vraštilová
(zobcová flétna), klavírní doprovod Dušan Rada
6.
Eric Carmen:
Zpívá:
Jindřich Krstev, klavírní doprovod Dušan Rada

All by Myself

7.
Anonym:
Magdalena
Hrají:
Anděla Bůžková, Petra Karpíšková, Iveta Korotvičková, Emma Michaela Milovníková, Nela
Poláková, Michaela Vraštilová (zobcová flétna)
8.
Anonym:
Daphne
Hrají:
Anděla Bůžková, Petra Karpíšková, Iveta Korotvičková, Emma Michaela Milovníková, Nela
Poláková, Michaela Vraštilová (zobcová flétna)
9.
Henry Purcell:
Rondeau (The Fairy Queen)
Hrají:
Anděla Bůžková, Petra Karpíšková, Iveta Korotvičková, Emma Michaela Milovníková, Nela
Poláková, Michaela Vraštilová (zobcová flétna)
10.
Agnes Dorwarth:
Zungenschnalzer (Mlaskač)
Hrají:
Anděla Bůžková, Petra Karpíšková, Iveta Korotvičková, Emma Michaela Milovníková, Nela
Poláková, Michaela Vraštilová (zobcová flétna)
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11.
Johann Joachym Quantz:
Sonáta D dur
(Vivace, Largo, Menuet)
Hrají:
Anděla Bůžková, Emma Michaela Milovníková, Šárka Samcová (příčná flétna)
12.
Francois Devienne:
Hrají:
Šárka Samcová, Tereza Šarlingerová (příčná flétna)

Čtyři dueta

13.
Achille-Claude Debussy:
Hraje:
Eliška Věnečková (příčná flétna)

Syriux

14.
Herman Beefting:
Hraje:
Anděla Bůžková (příčná flétna))

Fantazie

15.

Flétnový kvartet
(V kostele, V kuchyni)

Alexander Tcherepnin:

Hrají:
Anděla Bůžková, Filip Gruber, Julie Chaloupková, Eliška Věnečková (příčná flétna)
16.
Josef Režný:
Dudácké pozdravení
Hrají:
Amálie Denková, Kateřina Faloutová, Hana Ježková, Adéla Kotálová, Pavlína Valentová
(dudy)
17.
Josef Režný:
Já jsem ze Strakonic
Hrají a zpívají:
Amálie Denková, Kateřina Faloutová, Hana Ježková, Adéla Kotálová, Pavlína Valentová
(dudy)
18.
Zdeněk Bláha:
Vosy, vosy, vosy
Zpívají:
Amálie Denková, Kateřina Faloutová, Hana Ježková, Adéla Kotálová, Pavlína Valentová
sólo na dudy Amálie Denková
19.
irský tradicionál (úprava Julie Vlčková):
The Cat's Jig and Yankee Doodle
Hrají:
Amálie Denková, Kateřina Faloutová, Hana Ježková, Adéla Kotálová, Pavlína Valentová
(dudy)
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20.
Josef Režný:
Nezapomenutelný motiv
Hrají:
Amálie Denková, Kateřina Faloutová, Hana Ježková, Adéla Kotálová, Pavlína Valentová
(dudy)
21.
Josef Režný
Kdyby byl Baborov
Hrají a zpívají:
Amálie Denková, Kateřina Faloutová, Hana Ježková, Adéla Kotálová, Pavlína Valentová
(dudy)
Zpívají:
Anita da Conceicao, Lucie Dolejšová, Amálie Kuhnová, Jakub Tausch
22.
Carl Maria von Weber:
Hrají:
David Škola (klarinet), klavírní doprovod Petr Novák

Concertino Es dur

23.

Divertimento in F
(Allegro, Larghetto, Menuet)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Hrají:
Michal Hraběta, David Kraus, Zuzana Morková, Julie Mrázová, Jindřich Pavliš, Eliška
Pošarová, Adam Singer, Kateřina Singerová (klarinet)
24.
Claire Grundman:
Bagatelle
Hrají:
Michal Hraběta, David Kraus, Zuzana Morková, Julie Mrázová, Jindřich Pavliš, Eliška
Pošarová, Adam Singer, Kateřina Singerová (klarinet)
25.

Josef Režný (úprava Julie Vlčková):

V Strakonicích za oltářem

Josef Režný, Vojtěch Hrubý
(úprava Julie Vlčková):

Česká polka

Hrají:
Amálie Denková, Kateřina Faloutová, Hana Ježková, Adéla Kotálová, Pavlína Valentová
(dudy), Adéla Pavleová, Julie Vlčková (housle), Michal Hraběta, David Kraus (klarinet),
Šárka Samcová (zobcová flétna), Jan Rezek (kontrabas)
Zpívají a tančí:
Anita da Conceicao, Lucie Dolejšová, Amálie Kuhnová, Jakub Tausch
26.
Ivo Hermanovský:
6
Hrají:
Jan Bečvář, Otto Kroft, Sebastian Paur, Martin Pták, Kateřina Rohlová, Ondřej Turek (bicí)
dirigent: Ivo Hermanovský
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27.
Rolf Lovland:
You Raise Me Up
Hrají:
Petr Kuták (tenor), Lenka Půčková (trombon), Barbora Seifertová (tuba)
28.
Elner Bernstein:
The Magnificent Seven
Hrají:
Petr Kuták (tenor), Lenka Půčková (trombon), Barbora Seifertová (tuba)
29.
Ary Barroso:
Samba Brazil
Hrají:
Vojtěch Bernhardt, Jan Jindra, Pavel Laibl, Jakub Sobotka, Jan Suchan, Vít Votava (trubka),
klavírní doprovod Petr Novák
30.

Marc-Antoine Charpentier

Te Deum
(Prelude – Marche en rondeau)

Hrají:
Všichni účastníci oboru Klarinet, Příčná flétna, Trubka, Tenor, Trombon, Tuba, Zobcová
flétna, Lukáš Handšuch (viola), Magdaléna Hušková (housle), Ivo Hermanovský (bicí)
31.
tradicionál
Amazing grace
(arr: Graham Buckland, text John Newton)
Hrají:
všichni účastníci oboru Dudy, Klarinet, Příčná flétna, Trubka, Tenor, Trombon, Tuba,
Zobcová flétna, Ivo Hermanovský (bicí), Adéla Pavleová, Julie Vlčková (dudy), Lukáš
Handšuch (viola), Magdaléna Hušková (housle), Miroslav Vacek (klavír)
sólo na dudy Kateřina Faloutová
sólo na příčnou flétnu Šárka Samcová
Zpívají:
všichni účastníci Pěveckého kurzu
sólo zpěv: Anita da Conceicao, Lucie Dolejšová, Jakub Tausch
32.
tradicionál (arr: Graham Buckland)
When the saints go marching in
Hrají:
všichni účastníci oboru Klarinet, Příčná flétna, Trubka, Tenor, Trombon, Tuba, Zobcová
flétna, Ivo Hermanovský (bicí), Lukáš Handšuch (viola), Magdaléna Hušková (housle),
Zpívají:
všichni účastníci Pěveckého kurzu
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
LETNÍ HUDEBNÍ KURZY
NAPSALI O NÁS

Moc děkujeme všem zúčastněným za celý týden, za program, péči o děti a práci, kterou s nimi
máte. Ivetka byla již po druhé a pokaždé se jí moc líbilo.
L. Korotvičková

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
LETNÍ HUDEBNÍ KURZY
JAK LHK HODNOTILI JEHO ÚČASTNÍCI

Jak celkově hodnotíš kemp/kurz?
Jak hodnotíš výkon odborných lektorů?
Jak hodnotíš doprovodný program?

Už jsi se v minulosti kempů nebo kurzů zúčastnil(a)?
Naplnil kemp tvoje očekávání?
Měl(a) bys zájem o kemp i v příštím roce?
Získal(a) jsi nové znalosti a dovednosti?

Vícenásobná dřívější účast
Počet účastníků

75-100% 51-74% 41-50% 31-40% 0-30% nehodnotil
1
2
3
4
5
0 celkem
32
11
3
1
0
0
47
68%
23%
6%
2%
0%
0%
100%
42
5
0
0
0
0
47
89%
11%
0%
0%
0%
0%
100%
18
15
5
2
0
7
47
38%
32%
11%
4%
0%
15%
100%
Ano
17
36%
42
89%
41
87%
47
100%

Ne
30
64%
5
11%
6
13%
0
0%

1x

nehodnotil Celkem
0
47
0%
100%
0
47
0%
100%
0
47
0%
100%
0
47
0%
100%

2x
9

3x
5

4x
3
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5x

6x

Co bys zlepšil(a) nebo přidal(a)?

Co se ti z programu líbilo nejvíc?

Co se ti z programu vůbec nelíbilo?

Máš nějaký nový návrh na večerní program?

nic, vše OK
víc informací o průběhu výuky
jídlo, menší snídaně, švédské stoly při snídani
klimatizace na Konzervatoři
víc zpěvu, hraní
víc a lepší večerní program
prodloužit LHK
hraní a zpívání ns lektorem, improvizované hraní
kino
koncert, vystoupení před Konzervatoří
spoluporáce napříč oborů
jídlo, snídaně a večeře
všechno se mi líbilo
večerní program
hodně volného času
ne
společné večerní akce (zpívání, kvízy, soutěže,táborák
s kytarou, divadlo, složení písně o LHK
večerní procházky po Plzni a pobyt venku

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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