
Přihláška na akordeonové/kytarové soboty 

2016/2017 
 

Jméno 
......................................................... 
Příjmení 
......................................................... 
Datum narození 
......................................................... 
Telefon 
......................................................... 
e-mail  
......................................................... 
 
AKORDEON               KYTARA  
 
Plátce: 
Zaměstnavatel          účastník   
 
Kontaktní údaje na plátce 

Telefon/mobil: 
 
........................................................................ 
E-mail  
 
........................................................................ 
IČO zaměstnavatele/nebo adresa samoplátce  
 

........................................................................ 
 

........................................................................ 
 

........................................................................ 
 

Účastník vzdělávacího programu svým 
podpisem na přihlášce vyslovuje souhlas s 

použitím osobních údajů pro administraci a 
organizaci vzdělávání. 
 
 
 
 
 

 ________________________________________ 
Podpis 

Přihlášku zašlete nejlépe e-mailem:  
soboty.kytara@konzervator.eu 

soboty.akordeon@konzervator.eu 

 
nebo poštou na adresu: 

Konzervatoř Brno 
MgA.Marie Hovorková 
Tř. Kpt. Jaroše 45,  
662 54 Brno 

 

Cena akreditovaného cyklu DVPP 
(akordeon nebo kytara) je 3000 Kč 

(osvobozeno od DPH). 
 

Cena jedné akordeonové nebo kytarové 
soboty je 950 Kč včetně DPH. 
 

Po přihlášení Vám bude zaslána faktura k 
proplacení. 
 

Dotazy směřujte na odborné garanty 
vzdělávacích programů: 
 

akordeon:  

Mgr. Miroslav Morys 
mobil: +420 731 145 874 
e-mail:miroslav.morys@konzervator.eu 

 

kytara:   

Mgr. Petr Vít 
mobil: +420 607 534 731 
e-mail: petr.vit@konzervator.eu 

 

 
Vzdělávací programy „Akordeonové soboty“ a 

„Kytarové soboty“ jsou akreditovány MŠMT. 
V případě, že tento program nebude 

akreditován, můžete od účasti odstoupit a 
uhrazená částka vám bude vrácena. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  



Pozvánka na nový cyklus 

AKORDEONOVÉ A 

KYTAROVÉ SOBOTY 

na brněnské konzervatoři 

akreditované vzdělávací 

instituci v systému DVPP 

 

Akordeon a kytara, ač rozdílné nástroje, vždy patřily a 

patří na brněnské konzervatoři do jednoho oddělení. 

Rozhodli jsme se proto pořádat ve školním roce 2016-

2017 „SOBOTY ODDĚLENÍ AKORDEONU A KYTARY“, na 

které si Vás dovolujeme srdečně pozvat. 

Pro oba nástroje byl zvolen formát čtyř sobot: 1.října, 

3.prosince 2016, 22.dubna a 20.května 2017. Odborné - 

nástrojové přednášky a semináře budou probíhat 

odděleně, přednášky zaměřené na metodiku, popřípadě 

psychologii plánujeme konat společně. Účastníci kurzů 

mohou v případě zájmu volně přecházet a navštěvovat i 

nástrojové přednášky „sousedů“. Dopolední semináře 

budou začínat vždy v 10 hodin, odpolední ve 13 hodin. 

Rádi bychom kolegům akordeonistům a kytaristům nabídli 

ve školním roce 2016 - 2017 čtyři soboty vzájemného 

setkávání, výměny zkušeností a příjemně stráveného 

času. 

Hodinová dotace tohoto vyučovacího programu je 24 

vyučovacích hodin, rozdělených do 4 vyučovacích dnů.  

V termínech akordeonových a kytarových sobot nabízíme 

možnost konzultačních lekcí pro zájemce-učitele i žáky. 

AKORDEON 

1.10.2016  
Mgr. Jan Meisl ArtD. 

• Přechod z klávesového na knoflíkový 

akordeon (bajan)  

• Instruktivní skladby techniky hry od Jana 

Meisla.  
 

 

3.12.2016 
 Mgr. Art. Janka Halačová 

• Metody výuky od přípravných ročníků na 

ZUŠ  
  

BcA. Monika Czajkowská 

• Abeceda pedagoga ZUŠ. Stručný lexikon 

otázek a odpovědí  
 

22.4.2017  
Mgr. Ladislav Horák  

• Výchova talentů k profesionalizaci a 

způsoby práce a cvičení před veřejným 

výkonem  
 

20.5.2017   
Stanislav Samuel Raška   

• Základy jazzové improvizace a doprovodů  

 

 

Vzdělávací program  je akreditovaný MŠMT  pod č.j. 

11094/2016-1-286-2    Nové    výukové    metody 

techniky hry na klávesový a knoflíkový akordeon.  

KYTARA 

1.10. 2016  
Taťána Klánská 

• Hudba-další mateřský jazyk, specifika výuky 

nejmladších žáků  

Mgr. Petr Vít 

• Flamenková kytara a její přínos pro 

klasického kytaristu 
 

3.12. 2016 
MgA. Vilém Spilka 

• Základy jazzové improvizace a doprovodů 

  

BcA. Monika Czajkowská 

• Abeceda pedagoga ZUŠ. Stručný lexikon 

otázek a odpovědí  
 

22.4. 2017 
MgA. Pavel Steidl 

• Hledání zvuku 

 Rostislav Coufal 

• Práce s kytarovým orchestrem na ZUŠ  a 

konzervatořích 
 

20.5. 2017 
Prof. Mag. Gabriel Guillén 

• Kytara jako jeden ze stěžejních nástrojů 

latinskoamerické hudby 
 

 

Vzdělávací program Výuka kytary ve světle 

současných poznatků o interpretaci a technice hry 

je akreditovaný MŠMT pod č.j. 11094/2016-1-286. 


