
Přihlášky zašlete nejlépe do 4. září 2017 e-mailem  
soboty.dechy@konzervator.eu 

anebo poštou na adresu:  
Konzervatoř Brno 
Pavel Zatloukal 
tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno 

 

Na základě této závazné přihlášky bude vystavena 
faktura a zaslána plátci k proplacení. 
 

Cena ročního cyklu Dechových sobot je 3500 Kč.                           
Cena jednotlivé Dechové soboty je 950 Kč. 
 

Vzdělávací program je podán k akreditačnímu řízení 
MŠMT pro DVPP. V případě, že tento program nebude 
akreditován, můžete od účasti odstoupit a uhrazená 
částka vám bude vrácena.  

Dechové 
soboty  

 

2018/19 

� ———————————————————————--  

 
 

„Kurzy pro mladé talenty“ 
se zájmem  

o profesionální nebo poloprofesionální kariéru 
ve věku 12-20 roků 

 

Informace a on-line přihláška na  
www.konzervatorbrno.eu 

Akreditovaná vzdělávací instituce 
Konzervatoř Brno, příspěvková organizace 

tř. Kpt. Jaroše 45, 
662 54 Brno 

www.konzervatorbrno.eu  
si Vás dovoluje  

pozvat na 

“Metodika hry na dřevěné dechové 
nástroje pro učitele ZUŠ a SUŠ 2019“ 

ZMĚNA TERMÍNŮ A OBSAHU  

DECHOVÝCH SOBOT  

VYHRAZENA! 
Případné změny sledujte prosím na:    

www.konzervatorbrno.eu 

Akreditovaná vzdělávací  
instituce Konzervatoř Brno nabízí učitelům dechových 

nástrojů další pokračování úspěšných  
„Dechových sobot“,  

které přináší nové metodické přednášky na vybraná 
témata a konzultační hodiny pro Vás a Vaše žáky. 

Rozšiřte si obzory v metodické oblasti Vašeho  
nástroje i ostatních dřevěných dechových nástrojů! 

Přijďte se i s Vašimi žáky poradit s pedagogy brněnské 
konzervatoře! 

Individuální konzultace probíhají podle potřeby  
v době od 8:00 do 16:00. Konzultace jsou veřejné. 

Hodinová dotace vzdělávacího programu je 48 vyučo-
vacích hodin, rozdělených do 6 vyučovacích dní. 

Přihláška na Dechové soboty  2018/2019 
 

Účastník—titul: 
 
Jméno: 
 
Příjmení: 
 
Datum narození: 
 
Hradí:             zaměstnavatel  nebo         účastník  
(Zaškrtněte podle výběru) 
 
Kontakt na plátce: 
 
E-mail: 
 
Telefon: 
 
IČO zaměstnavatele nebo adresa účastníka: 
 
 
 
 

 
Účastník vzdělávacího programu svým podpisem na 
přihlášce vyslovuje souhlas s použitím osobních údajů 
pro administraci a organizaci vzdělávání. 

 
Podpis: 



“Metodika hry na dřevěné dechové nástroje pro učitele ZUŠ a SUŠ 2019” Dechové soboty 2018 - 2019

13. října 2018     

9:30-11:30 zob. flétna MgA. Michaela Koudelková - MgA. Monika Šujanová: Vliv basové linky na linku melodickou 

11:45-13:45 příč. flétna Mgr. Mario Mesany: Nadechni se do břicha 

11:45-13:45 klarinet Pavel Škrna: Příprava žáka na soutěž 

14:00-16:00 fagot Mgr. Pavel Feldmann: Příprava žáků na soutěž 

10. listopadu 2017     

9:30-11:30 zob. flétna Mgr. Jakub Kydlíček, Ph.D.: Frázování a ar7kulace v repertoáru 16. – 18. stole: 

11:45-13:45 příč. flétna Mgr. Michal Vojáček: Komorní hra 

11:45-13:45 klarinet MgA. Jan Dalecký: Klarinet v jazzu 2 

14:00-16:00 hoboj Gabriela Kummerová: Metodika hry na hoboj s implementací psychologie 

8. prosince 2018     

9:30-11:30 zob. flétna MgA. Julie Braná: Literatura 20. a 21. stole: pro zobcovou flétnu, její využi: a vliv na výuku v rámci ZUŠ 

11:45-13:45 příč. flétna MgA. Šárka Trompé: Denní vitamíny pro žáka i učitele 

11:45-13:45 klarinet MgA. Karel Dohnal: Moderní techniky hry na klarinet a metodika jejich nácviku 

14:00-16:00 fagot Doc. MgA. Roman Novozámský: Ornamen7ka 

26. ledna 2019     

9:30-11:30 zob. flétna Jan Rokyta: Nejen Balkanology! aneb (folklorní) inspirace J. Rokyty v jeho skladbách pro zobcové flétny 

11:45-13:45 příč. flétna Jan Ostrý: Obecná metodika hry na flétnu: práce s dechem a nasazení 

11:45-13:45 klarinet Doc. Igor Fran7šák, Ph.D.:  Komorní hra v klarinetových souborech 

14:00-16:00 hoboj MgA. Pavel Tylšar: Hobojové povídání 

9. března 2019     

9:30-11:30 zob. flétna Michaela Ambrosi, MMus.: Frans Brüggen – život a dílo 

11:45-13:45 příč. flétna 
Mgr. Bc. Eva Valerie Maxová: Znalost povahových profilů jako účinný nástroj při mo7vaci ve vzdělání žáků ZUŠ 

11:45-13:45 klarinet 

14:00-16:00 fagot Ing. Jitka Konečná PGDip., Ph.D.: Elektronické efekty 

6. dubna 2019     

9:30-11:30 zob. flétna Anna Mikolajková, M.A. et B.MuS.: Uvolnění při hře na zobcovou flétnu 

11:45-13:45 příč. flétna 

 Helena Neumannová, Mag. art.: Využi: tělesných rezonancí pro tvorbu osobitého tónu na dechových nástrojích 11:45-13:45 klarinet 

14:00-16:00 hoboj 


