
Pražská konzervatoř 

Česká flétnová asociace 
 

vás srdečně zvou na 

 

XXIII. 

FLÉTNOVÝ DEN 
 

SOBOTA 30. března 2019 
 

Koncertní sál Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1 
 

 

 
 

 

P R O G R A M 
 

9.00 – 10.00  Prezence účastníků 

 

9.00 – 14.00  Možnost občerstvení v bufetu 

(Chlebíčky, sladké pečivo, káva, čaj, víno, nealko…) 

 

9.00 – 14.00  Jan Kubr ve spolupráci s firmou Musik Meyer uspořádá výstavu 

příčných fléten zn. ALTUS a AZUMI.  

Vedle profesionálních nástrojů budou k vidění i flétny pro začínající flétnisty 

Jupiter, Nuvo Flute-dětská flétna bez C-nožky. Také nabídne příslušenství 

(vytěráky, leštící hadříky, čistidla apod.) pro údržbu příčných fléten a 

pomůcku pro nácvik flétnového nátisku Pneumo Pro 

 

9.00 – 16.00  Výstava fléten firmy Sax&Flute.cz 

Vyzkoušet si budete moci flétny zn. Miyazawa, Yamaha, Arte a Muramatsu. 

Možnost kontroly nástroje a drobné opravy fléten! 
 

10.00   Zahájení XXIII. FD 

Několik slov k jeho průběhu 

 

10.30   I. část koncertu účastnic mezinárodní flétnové soutěže Pražské jaro 2019 

České účastnice mezinárodní flétnové soutěže PJ 2019  

zahrají skladby 1. a 2. kola této soutěže. 

Přesný program bude znám před zahájením XXIII. FD 



11.15   Hansgeorg Schmeiser- masterclass 

Hra na flétnu-propojení mysli a těla 

vedoucí k ovládnutí nástroje 

Přihlášení účastníci obdrží certifikát o účasti podepsaný 

Prof. Schmeiserem. Překlad je zajištěn, prostor bude i pro vaše dotazy. 

Se studiem hudby a hrou na flétnu začal na konzervatoři ve svém rodném městě Grazu u profesora 

Gottfrieda Hechtla. Následovala studia u Alaina Mariona v Paříži a u Wolfganga Schulze na 

Vysoké hudební škole ve Vídni. V roce 1982 s vyznamenáním absolvoval. Další hudební vzdělání 

získal u Aurèle Nicoleta, Alana Mariona, Peter-Lukase Grafa, Roberta Aitkena a Karl-Heinze 

Zoellera. Obdržel několik ocenění v rakouských soutěžích mladých hudebníků. Od roku 1982 působí 

jako sóloflétnista vídeňské Volksoper. V roce 1984 začal vyučovat jako asistent Wolfganga Schulze 

na vídeňské Vysoké hudební škole, kde získal v roce 2000 titul univerzitního profesora. Jeho 

početná sólová vystoupení i vystoupení v komorních souborech ho zavedla na cesty po Evropě, 

Severní a Jižní Americe, do Japonska a Koreje, kde také pravidelně vyučuje na mistrovských 

kurzech. V roce 1993 založil dechový kvintet „quintett.wien“ a v roce 1996 „Mozart-Ensemble der 

Wiener Volksoper“. CD s těmito soubory vydalo nakladatelství „Nimbus-Records“(Velká Británie), 

které také tohoto sólového umělce zastupuje.  

Hansgeorg Schmeiser hraje na 24kt zlatou flétnu japonské firmy Muramatsu. 

 

12.45 - 14.00  Polední přestávka 

 

14.00 - 14.30  František Malotín: Příčná flétna - Praktická metodika 

Druhé vydání Praktické metodiky FM svědčí o zájmu naší flétnové veřejnosti 

o tuto příručku. O jejím vzniku promluví autor.  

Možnost zakoupení, členové ČFA mají slevu 20%! 
 

14.30 - 15.45  II. část koncertu účastnic mezinárodní flétnové soutěže   

Pražské jaro 2019 

 

16.00 - cca 17.00 První Valná hromada České flétnové asociace, z. s. 

Členové ČFA dostanou pozvánku a program v nejbližších dnech 

 

Závaznou přihlášku na XXIII. FD společně s kopií dokladu o zaplacení účastnického poplatku 

zašlete laskavě nejpozději do 25. 3. 2019 na emailovou adresu: mlopuchovsky@seznam.cz 

Účastnický poplatek je 400,-Kč, studenti a důchodci 200,-Kč, členové ČFA 200,-Kč, studenti a 

důchodci 100,-Kč. Platbu je možné uskutečnit převodem na účet číslo: 2001630003/6000, var. 

symbol: 3003, nebo na místě před zahájením XXIII. FD. 

 

Těšíme se na vás. 

 

Únor 2019 

Miroslav Lopuchovský 

prof. Pražské konzervatoře

 
 

Závazná přihláška na XXIII. FD 
 

Jméno……………………………………….……………………………………..…… 
 

Příjmení……………………………………………..…………………………………. 
 

Email……........................................................................................................................ 


