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      7. 10. 2017       27. 1. 2018 
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                     7. 4. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 Soboty 
             bicích 
                        nástrojů 

Přihlášky zasílejte  poštou nebo emailem: 

Konzervatoř Brno, Mgr. Ctibor Bártek 

tř. Kpt. Jaroše 45,  662 54 Brno  

E-mail: soboty.bici@konzervator.eu 

Cena akreditovaného cyklu 5 sobot je 4908,- Kč 

Cena jedné soboty je 1400,- Kč 

Na základě Vaší přihlášky Vám bude zaslán v září 2017 

daňový doklad k proplacení. 

Organizační a umělecké záležitosti: 

Mgr. Ctibor Bártek, mobil:  604 664 835 

E-mail.: ctibor.bartek@konzervator.eu 

Přihláška na  vzdělávací program  

Komplexní přístup k výuce hry na  

bicí nástroje   2017 - 2018 

Jméno …………………………………………………………… 

Příjmení ………………………………………………………… 

Datum narození …………………………………………….. 
Kontakt na plátce 

Telefon ………………………………………………………………………... 

E mail …………………………………………………………………………... 

IČO zaměstnavatele …………………………………………………….. 

anebo adresa samoplátce…………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………...…………………. 

Podpis………………………………………………………………………….. 

  Ú č astní k svý m podpisem na př ihla s če výslovuje souhlas s použ i-
tí m osobní čh u daju  přo administřači a ořganižači vžde la va ní . 

Hradí           zaměstnavatel, anebo                 účastník 

(Zaškrtněte podle výběru)      



datum 9.30-13.00 13.30 - 15.00 13.00-13.30 

7. října  

2017 

MgA. Radek Tomášek: Hra na malý buben 

Fýžiologičke  př edpokladý ž a ka, spřa vný  posaž u na střoje, vařiantý spřa vný čh dřž ení  

palič ek, přa če paž í , ža pe stí  a přstu  př i u hožečh, u hožý a jejičh uvolne nost, spřa vný  vý -

be ř palič ek přo ž a ka, vý be ř blan a lade ní  male ho bubnu. 

MgA. Radek Tomášek: 

Př edvedení  přaktičke  vý uký, přa če s ž a kem, 
komenta ř , beseda. 

 

  polední 

přestávka 

4. listopadu  

2017 

Mgr. Ctibor Bártek: Hra na bicí soupravu 

Fýžiologičke  př edpokladý ž a ka, popis bičí  soupřavý, pojmenova ní  jednotlivý čh na střo-

ju , postavení  jednotlivý čh na střoju , posaž, u hožý na jednotlive  na střoje bičí  soupřavý, 

tečhnika hřý na velký  buben a hi-hat, ža kladní  řýtmý. 

Mgr. Ctibor Bártek: 

Př edvedení  přaktičke  vý uký, přa če s ž a kem, 
komenta ř , beseda. 

 

polední 

přestávka 

27. ledna  

2018 

Bc . Vladimír Třebický: Hra na etnické bicí nástroje 

Pojmenova ní  jednotlivý čh vý žnamný čh etničký čh oblastí , ža kladní  řožde lení  na střoju  

podle řegionu , mož nosti výuž ití  etničký čh na střoju  v komořní  hř e, ža kladní  u hožý na 

„řuč ne “ hřane  etničke  bubný, poslečh, tečhnika hřý na djembe. 

Bc. Vladimír Třebický: 

Př edvedení  přaktičke  vý uký, přa če s ž a kem, 
komenta ř , beseda. 

 

polední 

přestávka 

3. března   

2018                                                                                                               

MgA. Lukáš Krejčí: Historie bicích nástrojů a jejich rozdělení. Základy hry 
na tympány 

Histořičký  vý voj bičí čh na střoju  např í č  kontinentý, vhodný  vý ukový  mateřia l přo potř e-
bý ZÚŠ ,  idea lní  inventa ř  tř í dý bičí čh na střoju , nove  třendý vý řobý bičí čh na střoju . Ú vod 
do hřý na týmpa ný: Šežna mení  se žpu sobem a tečhnikou hřý na týmpa ný, postavení  a 
lade ní  týmpa nu , tlumení , hřaní  melodičký čh čvič ení , histořičký  vý voj, dopořuč ena  lite-
řatuřa. 

MgA. Lukáš Krejčí: 

Př edvedení  přaktičke  vý uký, přa če s ž a kem, 
komenta ř , beseda. 

 

polední 

přestávka 

7. dubna  

2018 

Rostislav Mikeška: Hra na melodické bicí nástroje 

Šežna mení  s řožvojem obořu bičí čh na střoju  v Č eske  řepubliče. Šouč asne  u kolý pedago-

gu  ZÚŠ .  Rožs í ř ení  nabí dký vý uký o melodičke  bičí  na střoje. Šve toví  inteřpřeti a přopa-

ga toř i melodičký čh bičí čh na střoju . Xýlofon - řožvoj dvoupalič kove  tečhniký, stupniče 

akořdý, tečhnička  čvič ení , řukokladý, dopořuč ena  liteřatuřa. 

Rostislav Mikeška: 

Př edvedení  přaktičke  vý uký, přa če s ž a kem, 
komenta ř , beseda. 

 

polední 

přestávka 

 

 Akreditovaná vzdělávací instituce Konzervatoř Brno nabízí učitelům hry na bicí nástroje ZUŠ a SUŠ, ale i všem zájemcům o 
hlubší poznání téměř nekonečného světa bicích nástrojů vzdělávací kurzy Soboty bicích nástrojů. Jejich cílem je prohloubení 
znalostí v oblasti historie a dělení bicích nástrojů, hráčských technik a metodik jednotlivých nástrojových skupin i konkrétních 
nástrojů. 

 Přednášky se zaměřují na představení moderních trendů výuky hry na bicí nástroje, poučené interpretace a propojení jednotlivých 
nástrojů v rámci výuky. 

 Každou přednášku doplňuje část Praktická výuka s komentářem. Jejím cílem je inspirovat účastníky kurzu (pedagogy) přímou 
prací lektora s modelem: hodnocení a diagnostika hry „modelu“ (zájemce z řad žáků ZUŠ nebo SUŠ se svým repertoárem) a 
nalézání způsobu, jak odstranit případné chyby, nedostatky, či jak posunout hru na vyšší úroveň.  

Komplexní přístup k výuce hry na bicí nástroje - cyklus 5 sobot bicích nástrojů 2017/18 


