
Přihlášky zašlete nejlépe do 27. září 2021 e-mailem  

soboty.dechy@konzervator.eu 

anebo poštou na adresu:  

Konzervatoř Brno 

„Dechové soboty“ 

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 akreditován MŠMT pro DVPP pod 

č.j. 14570/2021-2-493.  

Dechové 

soboty  
 

2021/22 

———————————————————————--  

 
 

„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 2022“ 

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  2021/2022 
 

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 2022” Dechové soboty 2021 - 2022                                                                                                                                                                                                                                   
 

2. října 2021     

9:15-10:45 příč. flétna MgA. Hana Hána: Dech, práce a spojitosti dechu s pohybem svalstva, kompenzační cviky při jednostranné zátěži svalstva  

11:00-12:30 zob. flétna  M. A. et B.Mus. Anna Mikolajková: Uvolněnost při hře na zobcovou flétnu 

12:45-14:15 klarinet Pavel Škrna: Nejnovější trendy ve způsobu hry na klasický saxofon pro ZUŠ 

14:30-16:00 fagot MgA. Michal Kubáč: Alternativy postoje/posazu při hře na fagot a začlenění metodiky výuky jazzové improvizace 

6. listopadu 2021     

9:15-10:45 příč. flétna Mgr. Mojmír Bártek: Improvizace, swingová a jazzová interpretace 

11:00-12:30 zob. flétna  MgA. Martina Komínková: Základy hry na zobcovou flétnu 

12:45-14:15 klarinet MgA. Milena Svobodová: Repertoár hravě i vážně, aneb pestrost klarinetového repertoáru 

14:30-16:00 fagot doc. MgA. Roman Novozámský: Fagottino jako přípravný nástroj pro hru na fagot 

11. prosince 2021     

9:15-10:45 příč. flétna MgA. Martina Olivová: Jak přistupovat k nutnosti výuky více dechových nástrojů na malých ZUŠ 

11:00-12:30 zob. flétna  Ing. Jitka Konečná, PGDip., Ph.D.: Sören Sieg a jeho pestrý repertoár pro zobcové flétny 

12:45-14:15 klarinet Pavel Škrna: L. Niehaus a B. Mintzer - základní kameny nácviku interpretace populární hudby (nejen) pro saxofonisty 

14:30-16:00 hoboj MgA. Barbora Trnčíková: Sestavení cvičebního plánu pro hobojisty všech úrovní 

22. ledna 2022     

9:15-10:45 příč. flétna MgA. Jana Jarkovská, Ph.D.: Dech jako “flétnistův smyčec“ 

11:00-12:30 zob. flétna  MgA. Michaela Koudelková: Neobvyklé druhy zobcových fléten v 18. století 

12:45-14:15 klarinet MgA. Karel Dohnal, Ph.D.: Zobrazení vnitřních orgánů člověka pomocí magnetické rezonance při hře na dechový nástroj a využití těchto infor-
mací při praktické výuce 

14:30-16:00 hoboj MgA. Jan Thuri: Soudobá hudba a její techniky ("věčný dech", frullato, glissando), vliv strojku na kvalitu hry na hoboj 

26. února 2022     

9:15-10:45 příč. flétna MgA. Anežka Šejnohová: Interpretace barokního flétnového repertoáru na moderní nástroj s přihlédnutím k HIP 

11:00-12:30 zob. flétna  Mgr. Jakub Kydlíček, Ph.D.: Improvizace na 5 a půl způsobu 

12:45-14:15 klarinet MgA. Tomáš Kraus: významná díla české klarinetové literatury 20. století v kontextu světového hudebního vývoje 

14:30-16:00 hoboj MgA. Vladislav Borovka: „Jak to dělat správně“ - praktické ukázky z návštěv fyzioterapie 

2. dubna 2022     

9:15-10:45 příč. flétna MgA. Šárka Trompé: Zpět k základům - postoj, dýchání, nátisk, tón 

11:00-12:30 zob. flétna  MgA. Martina Komínková: Komorní hra a pestrý repertoár od dua až po velký ansámbl 

12:45-14:15 klarinet MgA. Jan Dalecký: Saxofony v proměnách času 

14:30-16:00 fagot Mgr. Tomáš Klásek: Vhodná literatura a přístupy v začátcích hry na fagot v ZUŠ 


