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Akreditovaná vzdělávací instituce Konzervatoř Brno, příspěvková organizace  

pořádá ve školním roce 2021/2022 vzdělávací program akreditovaný MŠMT pro DVPP pod č.j. 14570/2021-2-493 

Žesťové  soboty 2021/2022 

METODIKA HRY NA ŽESŤOVÉ DECHOVÉ NÁSTROJE NA ZUŠ A SUŠ 2021  

Vážená kolegyně, vážený kolego, 

rádi bychom Vás srdečně pozvali k účasti na pokračování úspěčného vzdělávacího programu určeného všem učitelům žesťových nástrojů. Program je rozčleněn do 

tří výukových dnů (27. 11., 29. 1., 9. 4.) a v průběhu těchto tří sobot Vám naši odborní lektoři přiblíží nejnovější poznatky z oblasti metodiky a nechají Vás 

nahlédnout pod pokličku vlastních výukových metod. Lektory budou významní hráči a pedagogové všech pěti hlavních žesťových nástrojů a Vy tak budete mít 

možnost porovnat rozdíly v přístupu k výuce jednotlivých nástrojů. Kromě přednášek a seminářů budete moci s modely v rámci každé soboty v době od 8:00 do 

16:00 konzultovat metodické a hráčské problémy s profesory konzervatoře. Individuální metodické konzultace jsou veřejné.  

Hodinová dotace vzdělávacího programu je 24 vyučovacích hodin, rozdělených do 3 vyučovacích dnů – podrobný program najdete na druhé straně tohoto letáku. 

Vzdělávací program je akreditován MŠMT pro DVPP pod č.j. 14570/2021-2-493. 

Cena celého cyklu je 2900,-Kč.  

Na základě Vaší přihlášky Vám bude zaslán  

v září 2021 daňový doklad k proplacení.  

Není možné zakoupit jednotlivou sobotu.  

Vaše dotazy zodpoví garant:  

Pavel Bureš 

mobil: 720 731 524 

email: pavel.bures@konzervator.eu 

Přihlášky zasílejte poštou na adresu: 

Konzervatoř Brno, Pavel Bureš 

tř. Kpt. Jaroše 45,  662 54 Brno 

nebo mailem: soboty.zeste@konzervator.eu 

 

Přihláška na Žesťové  soboty 2021/2022     METODIKA HRY NA ŽESŤOVÉ DECHOVÉ NÁSTROJE NA ZUŠ A SUŠ 2021  

ÚČASTNÍK KONTAKT NA PLÁTCE 

jméno:   platí (zakroužkujte):            zaměstnavatel                      účastník 

příjmení:   telefon:   

titul:   e-mail:   

datum narození:   IČO zaměstnavatele nebo adresa samoplátce:  

telefon:     

e-mail:   
 
  

podpis:  
 

 

 



www.konzervatorbrno.eu 

program  Žesťových sobot 2021/2022                                                      Změna programu vyhrazena!   

27. listopadu 2021 
 

 

  

9:30-11:15 doc. Mgr. Robert Kozánek Problematika artikulace a legata 

11:45-13:30 MgA. Ladislav Kozderka Základní aspekty hry na trubku  

14:00-15:45 prof. MgA. Jindřich Petráš  340 let lesního rohu v Čechách, založení české hornové školy, vznik prvních metodik hry na lesní roh a jejich 
význam pro současnou metodiku výuky hry na lesní roh 
Typy nátrubků současných českých hráčů na lesní roh (ve spolupráci s BcA. Adélou Turek) 

29. ledna 2021 

  

  

 
 

9:30-11:15 doc. Mgr. Juraj Bartoš Juraj Bartoš a jeho způsob výuky 

11:45-13:30 Mgr. Petr Hojač, Ph.D. Hledání podstaty v různých školách hry, ukázka nové vlastní školy hry pro trubku 

14:00-15:45 Mgr. Tomáš Kopecký Princip lehké hry na lesní roh s poukazem na některé metodiky 

9. dubna 2022   

  

  

9:30-11:15 MgA. Jan Pospíšil Příprava mladých hráčů na trombon a tenor/baryton pro studium konzervatoře 

11:45-13:30 Mgr. art. Pavel Bureš  Nátisková typologie Donalda Reinhardta a problematika nátiskových přechodů 

14:00-15:45 Mgr. František Kříž Užitečná a nejen rozehrávací cvičení se zaměřením na metodiku Herberta Clarka 

Individuální metodické konzultace s profesory konzervatoře probíhají podle potřeby každou sobotu v době od 8:00 do 16:00. Konzultace jsou veřejné. 

 

Konzervatoř Brno nabízí  

Kurzy pro mladé talenty 

2021/2022 

se zájmem o profesionální nebo 

poloprofesionální hudební kariéru  

ve věku 12 - 20 roků. 

informace na: 

www.konzervatorbrno.eu/kmt 

pavel.bures@konzervator.eu 

 

 

XIII. Mezinárodní 

interpretační soutěž dechových 

nástrojů Brno 2022 

kategorie JUNIOR 

4. – 5. 6. 2022 

podmínky soutěže na: 

www.zestebrno.cz 

 


