
Přihlášky zašlete nejlépe do 20. ledna 2020 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 2600 Kč.                           

Cena jednotlivé Dechové soboty je 950 Kč. 

Dechové 

soboty  
 

2020/21 

———————————————————————--  

 
 

„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 

Akreditovaný vzdělávací program 

“Metodika hry na dřevěné dechové 

nástroje pro učitele ZUŠ a SUŠ 2021“ 

pod č.j. MSMT 21717/2020-2-526    

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 veřejné konzultace probíhají podle potřeby  

v době od 8:00 do 10:00 a od 15:00 do 16:00 hod. 

Hodinová dotace vzdělávacího programu je 24 vyučo-

vacích hodin, rozdělených do 4 vyučovacích dní. 

Přihláška na Dechové soboty  2020/2021 
 

Účastník—titul: 

Jméno: 

Příjmení: 

Datum narození: 

E-mail účastníka (pracovní či privátní), nutný pro případ-

nou distanční výuku: 

 

 

vhodný je i mobil: 

 

 

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 2021” Dechové soboty 2020 - 2021                                                                                                                                                                                                                                   

23. ledna 2021     

10:00 — 11:30 zob. flétna 
Michaela Ambrosi, MMus, Ph.D.: Inovace (Historické i současné pokusy o přestavbu zobcové flétny za účelem rozšíře-

ní jejích technických možností) 

11:45 — 13:15 příč. flétna 
Žofie Vokálková: Optimalizace koncertního a soutěžního výkonu,  zvládnutí předkoncertní přípravy i samotného vy-

stoupení 

11:45 — 13:15 klarinet Pavel Škrna: Demonstrace praktické výuky hry na saxofon v ZUŠ 

13:30 — 15:00 hoboj BcA. Barbora Trnčíková: Jak se rozehrávat a zlepšit svou techniku 

13. března 2021     

10:00 — 11:30 zob. flétna Ing. Jitka Konečná PGDip., Ph.D.: Elektronické efekty ve skladbách pro zobcové flétny 

11:45 — 13:15 příč. flétna Lada Štěpánková Polcarová: Problematika výuky příčné flétny začátečníků a malých dětí 

11:45 — 13:15 klarinet MgA. Karel Dohnal Ph.D.: Moderní pomůcky pro výuku klarinetu v 21. století 

13:30 — 15:00 fagot Doc. MgA. Roman Novozámský: Způsoby dýchání při hře na dechový nástroj se zaměřením na hru na fagot 

17. dubna 2021     

10:00 — 11:30 zob. flétna MgA. Martina Komínková: Využití improvizace ve výuce hry na zobcové flétny 

11:45 — 13:15 příč. flétna Šárka Trompé: Inspirativní hodiny a stálý pokrok žáka 

11:45 — 13:15 klarinet Mgr. Milan Arner: Zahraniční klarinetové školy pro začátečníky 

13:30 — 15:00 hoboj MgA. Vladislav Borovka: Život s hobojem 

29. května 2021     

10:00 — 11:30 zob. flétna Markéta Macháčová, DiS.: Pestrý repertoár pro zobcové flétny 

11:45 — 13:15 příč. flétna 
doc. MgA. Vít Spilka: Významné aspekty práce s komorními ansámbly (společná přednáška) 

11:45 — 13:15 klarinet 

13:30 — 15:00 fagot Doc. MgA. Roman Novozámský: Jednoduchá ornamentika v barokních skladbách 


