
Přihlášky zašlete nejlépe do 15. listopadu 2019 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  
 

2019/20 

———————————————————————--  

 
 

„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 2020“ 

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  2019/2020 
 

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 2020” Dechové soboty 2019 - 2020

7. prosince 2019     

9:30-11:30 zob. flétna Ing. Jitka Konečná PGDip., Ph.D.: iFlautisti – moje největší inspirace 

11:45-13:45 příč. flétna MgA. Jakub Ries: Brániční opora, cviky na ozev spodních tónů a sytost zvuku 

11:45-13:45 klarinet prof. Vlastimil Mareš: Koncertantní klarinet v českém klasicismu v návaznosti na dílo pro klarinet W. A. Mozarta 

14:00-16:00 fagot Mgr. Pavel Zatloukal: Co je nového na fagotu a jeho vybavení 

25. ledna 2020     

9:30-11:30 zob. flétna Mgr. Jakub Kydlíček Ph.D.: Osobnosti dějin zobcové flétny 

11:45-13:45 příč. flétna prof. MgA. Václav Kunt: Nátisk nebo dech? 

11:45-13:45 klarinet MgA. Karel Dohnal: Základy hry na klarinet 

14:00-16:00 hoboj prof. Dušan Foltýn: Jak udržet hoboj v nejlepší „kondici“; Výběr a principy nastudování nové skladby 

7. března 2020     

9:30-11:30 zob. flétna Hana Šťastná: Flautoškolka - výuka předškolních dětí na 5-ti dírkovou zobcovou flétnu 

11:45-13:45 příč. flétna MgA. Šárka Trompé: Moderní flétnové techniky 

11:45-13:45 klarinet Pavel Škrna – Úvod do interpretace základních stylů moderní populární hudby (swing, funky, latina)   

14:00-16:00 fagot Doc. MgA. Roman Novozámský, Mgr. Pavel Zatloukal: Elementární základy, chyby v začátcích a jejich odstraňování  

4. dubna 2020     

9:30-11:30 zob. flétna MgA. Martina Komínková: Využití moderních technologií při výuce zobcové flétny 

11:45-13:45 příč. flétna 
Mgr. Bc. Eva Valerie Maxová: Tréma u žáků ZUŠ a metody její prevence v pedagogické praxi 

11:45-13:45 klarinet 

14:00-16:00 hoboj MgA. Barbora Šteflová, Ph.D.: Anatomie hobojového strojku (analýza stavby hobojového strojku podle G. Saltera) 

23. května 2020     

9:30-11:30 zob. flétna MgA. Martina Komínková: Cvičení nás baví 

11:45-13:45 příč. flétna 
MgA. Zdeněk Škrabal: Fokální dystonie u hudebníků, aneb co může potkat každého hudebníka 

11:45-13:45 klarinet 

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

13. června 2020     

9:30-11:30 zob. flétna MgA. Michaela Koudelková: Umění transkripce 

11:45-13:45 příč. flétna MgA. Kristina Vaculová, Ph.D.: Výuka příčné flétny na ZUŠ 

11:45-13:45 klarinet Mgr. Jan Dalecký: Saxofon v jazzu 

14:00-16:00 hoboj M.Mus., MgA. Ivana Stemmler: Hobojový strojek – báje, pověsti a skutečnost 


