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Slovo na úvod
Milí čtenáři,

někteří z nás už máme za sebou soutěžní maratón, jiní se chystají na vyvrcholení 
letošní několikaměsíční soutěže žáků ZUŠ. Učitelé ZUŠ krotí své žáky, aby zabránili pře-
hrání již výborně nacvičeného a stále udržovaného repertoáru, pedagogové konzerva-
toří a hudebních akademií neúnavně konzultují s pedagogy a žáky ZUŠ nebo sedí v roli 
porotců v okresních a oblastních kolech. Celostátní kolo máme ještě před sebou. Jsem 
moc ráda, že i v této hektické době se nám podařilo vytvořit 3. číslo časopisu Pianissimo 
a snad i řada z vás si po všem tom shonu najde čas sednout si a v klidu si pročíst články, 
které vás zaujmou. Ráda bych se o některých zmínila.

Nedávno proběhl v Besedním domě v Brně koncert Brněnské klavírní mládí, z něhož 
pochází i  fotka na titulní stránce Pianissima. O  jeho vzniku a  vývoji se dočtete v  roz-
hovoru s jeho zakladatelkou, paní profesorkou Evou Horákovou. Pro předškolní a raně 
školní výuku vás možná zaujme informace o  pedálovém adaptéru se dvěma pedály 
nebo nový materiál od slovenské autorky Gabriely Badinové „Krajina Hudba a jej oby-
vatelia“. Také diplomová práce Jany Fikarové „S pohádkou u klavíru“ je velmi inspirující 
pro výuku převážně dětí předškolního a raně školního věku.

V notové příloze tentokráte najdete skladby pocházející z Almanachu skladatelské 
soutěže žáků ZUŠ 2013. Je tam řada skladeb, které by neměly upadnout v zapomnění. 
Měly by se hrát, protože jsou krásné nebo zajímavě odvážné. V  zahraničním okénku 
pokračujeme s reportážemi z Číny, které nám z tamějšího kraje zprostředkovává Šárka 
Bartošová. Tentokrát se zaměřila na numerickou notaci, která se v Číně používá i v kla-
vírní hře.

Novinkou tohoto čísla je překlad rozhovoru s Andrásem Schiffem z anglického ča-
sopisu Pianist. Překlady článků obstarávají studenti denního studia klavírní hry KKI HF 
JAMU a s těmi nejzajímavějšími se s námi mohou touto formou podělit. Nové jsou i dva 
články k zamyšlení. V našem oboru se nedějí jen krásné a přínosné věci. Občas se děje 
i něco, co by bylo zapotřebí změnit k  lepšímu. Aby se tak stalo, je nutné na problém 
upozornit, vyvolat diskuzi, navrhnout nová řešení a pokusit se je prosadit. Pokud máte 
pocit, že s  obsahem článků souhlasíte a  máte nějaké řešení, pošlete nám svůj názor. 
A pokud nesouhlasíte, také nám napište. Můžete tím pomoct prosadit dobrou věc.

Pro příjemný odpočinek si zkuste naladit pořady z archívu Českého rozhlasu o kla-
vírní tvorbě J. L. Dusíka nebo J. Foerstera, zájemce o hru na historické nástroje potěší 
CD se Schubertovou hudbou hranou na kladívkový klavír. A pokud už někdo myslí na 
prázdniny (a kdo by po soutěžích nemyslel…) a má chuť si vyjet na prázdninové kurzy, 
které nejsou jen o dřině, ale hlavně o motivaci, potkávání nových i starých přátel, pří-
jemném posezení a popovídání, může si vybrat z nabídky některých kurzů, konaných 
v České republice. A na závěr opět nesmí chybět vtipný zážitek z pódia od pana docenta 
Jana Jiraského.

Za zmíněné a všechny další články moc děkuji všem autorům, kteří si našli čas podělit 
se s námi o své zážitky a informace. Velmi děkuji kolegyním, které se věnují korekturám 
textů a zároveň opět nabízím – čím víc nás bude, tím méně budeme mít práce a tím vět-
ší radost budeme při práci na časopisu mít. Kdo má zájem pomoct s korekturou, bude 
velmi vítán. Moc děkuji i kolegyni Zuzce a jejímu manželovi za krásnou grafickou podo-
bu časopisu. Přeji všem příjemné čtení.

Věra Chmelová
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METODIK A

S pohádkou u klavíru (1. díl)

Jana Fikarová
Jak to bylo pohádko?
Zabloudilo kuřátko .
Mezi klapky černé, bílé,
hledejme jej od A2 po c5 .
Může skákat staccato,
nebo vázat legato .

„...pěkně se, děti, posaďte, přivřete očka 
a nechejte se unášet na sněhových obláč-
cích příběhem tak dávným, příběhem 
kouzelným, vzácným a  čistým, příbě-
hem, kde zvířátka promlouvají lidskou 
řečí, skřítkové vylézají ze svých domeč-
ků, všechna přání se v  okamžiku splní 
mávnutím kouzelného proutku a dobro 
vítězí nad zlem...“

Úvod
Zaměřit se ve své práci na malé děti, 
které s klavírní hrou teprve začínají, mě 
lákalo hlavně pro jejich bezprostřední 
a  upřímný vztah od první chvíle, co 
se poznáme . Pro jejich hravost a touhu 
vyzkoušet si vše, co doposud nezkusili, 
pro jejich bezmeznou fantazii, ve které 
se společně můžeme vydat do říše po-
hádek, pro tu fantazii, která se bohužel 
z dětských duší postupně vytrácí s chá-
páním okolního světa .

Ve své výuce využívám cenných 
rad paní profesorky Aleny Vlasákové . 
Velkou oporou mi je kniha Judoviny-
Galperiny Taťány Borisovny U klavíru 
bez slz aneb jsem pedagog dětí1, která 
mi ukázala řadu praktických příkladů 
a  úvah a  inspirovala mě k  řešení růz-
ných problémů klavírní výuky .

Vím, že během výuky vystřídáme 
nespočet činností, které mají jediný 
konkrétní cíl –  naučit děti poslouchat 
hudbu celou svou bytostí, celým svým 
tělíčkem ji dokázat prožít a  chápat 
ji jako projev radosti, lásky, smutku 
i zklamání, jako nepřebernou škálu ba-

1 Judovina - Galperina, T .B .: U klavíru bez 
slz aneb jsem pedagog dětí, Brno: Lynx, 
2000

rev a emocí . To vše je třeba podporovat 
mnohými podněty, navozujícími jak 
sluchovou, pohybovou, tak i  vizuální 
představu . Proto je podle mého názoru 
bezpředmětné pracovat, a to především 
u začínajících klavíristů, se školami dě-
tem nic neříkajících etud a  prstových 
cvičení . Určitě je velice podstatné, aby 
dítě vědělo, co hraje . Bezmyšlenkovité 
mačkání klávesy spíše dítě odradí . Ve 
své výuce s  nadšením využívám cen-
ných rad paní profesorky Aleny Vlasá-
kové .

Podstatné pro děti bývá, aby sklad-
bička měla název . Pokud nemá, může-
me si jej vymyslet a k  tomu přidat ně-
jakou příhodnou pohádku . Tak poskyt-
neme dítěti prvotní vodítko k  tomu, 
o čem bude hrát . U malých dětí je také 
důležitý vizuální podnět, proto školy, 
které obsahují mnoho obrázků, jsou 
u dětí ty nejoblíbenější . Rády si vyma-
lovávají nebo dokreslují obrázkové po-
stavičky, které je skladbičkou provázejí . 
Škol plných obrázků není mnoho, dale-
ko nejmenší výběr je právě mezi škola-
mi českými . Velice působivé zahraniční 
materiály jsou bohužel pro většinu dětí 
nedostupné .

Velmi rády pracují děti s různými ří-
kadly a s básničkami . Znají jich mnoho 
od rodičů nebo z mateřských školek .

Během hodin výuky na klavír použí-
vám i řadu metod, se kterými bych vás 
ráda seznámila . Patří mezi ně i  různé 
pohybové a rytmické hry, prvky muzi-
koterapie, dramaterapie a  arteterapie . 
Pokusím se přiblížit problematiku úho-
zu, techniky, dynamiky, agogiky či pe-
dálu pomocí těchto metod ve spojitosti 
dětem nejoblíbenější – s pohádkou.

Hudební dušička dítěte
Kdo z  nás by neznal nějakou hezkou 
pohádku . Malé i  velké děti, maminky 
a  tatínkové, babičky a  dědečkové –  ti 
všichni mají ve svých srdcích ukryty 
pohádkové postavičky . A  ve své malé 
dětské dušičce tajně vzpomínají na vy-

právění pohádkových příběhů od jejich 
maminek a babiček .

Zpočátku své pedagogické činnosti 
jsem si kladla otázku, jak a  čím začít 
učení na klavír malých dětí . Čím déle 
jsem se věnovala začátkům malých 
klavíristů, tím více jsem zjišťovala, jak 
jsou děti ohromně tvořivé a  citlivé . 
Je to překrásný pocit sedět u  klavíru 
s  tak malou a  zvídavou dušičkou, kte-
rá se teprve rozvíjí a chce znát vše nové 
a neprozkoumané . Učíme se vzájemně . 
Děti mi předávají spoustu překrásných 
myšlenek a pocitů . Ale jak všechnu tu 
spoustu věcí předat jim, aby tak malý 
tvoreček pochopil, co po něm chceme? 
Aby věděl, jak má držet a  položit ru-
čičku na klavír, jak stisknout klávesu, 
aby byl tón znělý a měkoučký? No přeci 
pohádkou! Pohádkou, která je pro malé 
dítě tak přirozená, pohádkou, kterou 
slýchávalo od kolébky a  možná ještě 
dříve, kdy spinkalo v maminčině lůně . 
Hlasem své maminky se nechávalo ko-
nejšit vyprávěním o  makové panence 
nebo o princezně se zlatými vlásky .

Začátky a  dojmy dětské dušičky 
ze světa hudebních zvuků a  tónů jsou 
neoddělitelnou součástí osobnosti 
učitele . Hudební osud dítěte závisí na 
učiteli, který ho jako první uvádí do 
světa hudebních krás . Pocity a  dojmy 
z hudebního dětství jsou v paměti ulo-
ženy navždy . Myslím si, že to nejdůle-
žitější při prvních hudebních krůčcích 
s malým tvorečkem je bezmezná láska 
a  trpělivost . Velkou roli hraje i  moti-
vace . Motivovat děti tak, aby se v nich 
rozvíjela osobnost a láska k hudbě, mě 
dovedla právě k pohádkám . K něčemu 
tak přirozenému, jako je soulad života 
člověka s  přírodou . Pohádky motivují, 
vychovávají a dávají dítěti pocit bezpečí 
a duševní pohody . Navozují příjemnou 
atmosféru . Ve svých vyučovacích hodi-
nách se vždy snažím navodit příjemný 
pocit, je to důležité jak pro žáka, tak 
i pro mne – učitele . Myslím si, že dítě by 
mělo mít ve svém učiteli velkou důvěru . 
Často se mi stává, že mi malé dítě při 
hodině poví ta nejskrytější a nejtajnější 
přání, která nezřídka zůstávají tajem-
stvím i pro rodiče .
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Neoddělitelnou součástí pohádkové 
hodiny je hra . Jejím využitím a propo-
jením hudby s ostatními druhy umění 
docílíme přirozeného zvládnutí učiva 
formou pro děti nejpřijatelnější . Dítě 
by nemělo mít pocit, že se účastní vy-
učovacího procesu, ale pouze si hraje . 
Každý učební materiál podaný hravou 
formou děti více zaujme a posléze si ho 
i  snadněji zapamatují . Navodí příjem-
nou atmosféru a  motivuje malé dítě 
danou činnost si zopakovat a  tím se ji 
naučit .

Důvod, proč jsem se také ve své práci 
zaměřila na začínající klavíristy, je ten, 
že pedagogická činnost s tak malou du-
šičkou dítěte je obrovská a  překrásná 
improvizace . Nikdy netuším, čím mne 
onen žák překvapí, na co se zeptá, co 
udělá, jak bude reagovat . Každé dítě je 
individuální osobnost . Jedinečný človí-
ček, který v sobě zahrnuje souhru oso-
bitých vlastností, rozdílný charakter 
a  temperament . Rozmanitost dětských 
typů dává pedagogické práci obrov-
skou tvůrčí činnost a  potenciál, peda-
gog může užívat různé formy učebního 
procesu .

Díky své skromné šestileté pedago-
gické praxi jsem zjistila, že není nutné 
pokaždé dodržovat promyšlený plán 
hodiny . Potvrdilo se mi, že reakce na 
konkrétní danou situaci, na okamžitý 
stav dítěte a na jeho momentální rozpo-
ložení mohou být mnohem účinnější . 
Taková improvizace je obzvlášť důle-
žitá při práci s  malými dětmi . Je veli-
ce příjemné sedět s  malým tvorečkem 
u  klavíru, nechat se unášet jeho fan-
tazií a  společnými silami se pokoušet 
proniknout do tajemství hudby . Líbí se 
mi vymýšlet nové postavičky, nové pří-
běhy, nové pohádky . Cítím, že oba dva 
v tu chvíli prožíváme pocit štěstí, který 
doprovází společný smích .

Stalo se mi, že jsem při jedné hodi-
ně byla z osobních důvodů trochu po-
smutnělá . I když hodina probíhala jako 
obvykle a své pocity jsem se snažila ne-
nechat na sobě znát, malý Péťa jakoby 
vycítil, co mne trápí . Po zahrání nastu-
dované skladbičky mne najednou objal 
a řekl: „Já vás mám tak rád .“ Byl to pro 
mne blahodárný balzám na duši .

Judovina-Galperina ve své knize 
U  klavíru bez slz udává, že současné 

objevy v oblasti mimosmyslového vní-
mání hovoří o zvláštních energetických 
polích u člověka . Díky těmto polím je 
možné vycítit stav druhého člověka . 
Protože se zajímám o  tuto problema-
tiku mimosmyslového vnímání, ráda 
bych vás v jedné z příštích kapitol s tě-
mito energetickými poli (centry) sezná-
mila . Využívám je jak v hodinách kla-
víru, např . při relaxační fázi, tak i  při 
výuce muzikoterapie, kterou vyučuji 
na Univerzitě Hradec Králové .

Rodiče
Abychom si mohli voňavou kytičku 
utrhnout, dát si ji doma do vázičky 
a těšit se z její krásy, je zapotřebí hodně 
sluníčka, vody a  trpělivosti . Podobně, 
aby hodina přinesla své plody, je nutná 
pravidelná příprava dítěte . Důležitou 
roli zde hraje soustavná 
tvořivá součinnost s rodi-
či . Ti dodávají dítěti pocit 
psychického zázemí . Do-
mnívám se, že přítomnost 
rodičů na hodinách a  je-
jich kontakt s učitelem je, 
obzvláště v  počátečním 
období, velice důležitý . 
Mám ovšem i  ty zkuše-
nosti, že přítomnost ro-
dičů po celou vyučovací 
hodinu může dítě vést 
ke zhoršení koncentrace . 
Pak volím variantu, kdy 
rodič přichází do hodiny 
patnáct minut před ukon-
čením hodiny . S rodiči nás spojuje spo-
lečný cíl – láska k dítěti, snaha něčemu 
ho naučit a  učinit dítě šťastným . Mu-
sím konstatovat, že po dobu mé praxe 
se mezi mnou a  rodiči dětí vytvořilo 
velké přátelství . To je utužováno jak 
přípravou mnoha koncertů, při kterých 
mi vždy nabídnou pomocnou ruku, tak 
i řadou mimoškolních akcí, které ráda 
pro rodiče s  dětmi organizuji . Tímto 
pedagogicko-psychologickým způso-
bem lze ovlivňovat vzájemné vztahy 
mezi žáky a  jejich rodiči a  působit na 
jejich vzájemné pochopení .

Dětská tvořivost v říši pohádkové 
fantazie 

František

S každým děťátkem, které vstoupí do 
mé vyučovací třídy, se přivítá maňásek 
– František, kterého všechny děti znají 
z  televizního pořadu Kouzelná školka . 
Děti tak získávají pocit bezpečí z  jim 
tak velice dobře známé pohádkové po-
stavičky . Mají ho velice rády a často se 
s ním chtějí i mazlit .

Malé děti mají opatřený „hudební 
pohádkový sešitek“, do kterého jim za-
pisuji probranou látku, společně malu-
jeme a obrázkům připodobňujeme růz-
né technické problémy . Do těchto sešit-
ků dětem na konci hodiny lepím jako 
odměnu nějakou pěknou samolepku, 
kterou si sami vyberou

  Obr . příloha č . 1

Při výuce malých dětí vycházím 
z  různých obrázků, které si mohou 
doma vymalovat jako omalovánky (viz 
obr . příloha č .1) nebo mi jsou na pomoc 
dětské knihy s ilustrovanými obrázky .

SEZNÁMENÍ S KLAVIA TUROU
Pohádka o černé a bílé klapce

Stalo se jednou, že se jedna bílá a černá 
klapka ztratily. Nevěděly vůbec, kam pa-
tří. Děti hrály různé písničky, ale nikdo 
je nepotřeboval, až jednoho dne přišel 
ke klavíru malý Daneček. Daneček ješ-
tě žádnou písničku neuměl, ale pozorně 
poslouchal svoji starší sestřičku, která 
uměla na klavír tak krásně hrát. Dane-
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ček nejprve zkoušel zmáčknout klapky 
hodně vysoko –  u  ptáčků. Moc se mu 
to líbilo, pomalinku se malou ručičkou 
posunoval po klaviatuře klavíru, až se 
najednou začaly ozývat hodně hluboké 
zvuky. „Jé, medvídci“, pomyslel si Dane-
ček, „ti ale pěkně bručí.“ Ale copak se to 
stalo? Z Danečkových prstíčků se začaly 
ozývat ztracené klávesy Ais2 a  C1 jako 
velký medvěd a  jeho medvědice. Paneč-
ku to měly klávesy velkou radost! A tak 
malý Daneček našel ztracenou černou-
-Ais2 a bílou-C1 klávesu.

S názvy kláves seznamuji děti již od 
samého počátku výuky . Řídím se hma-
tovou orientací na základě skupin dvou 
a  tří černých kláves . Vyprávíme si po-
hádky o  dvou nebo třech princeznách 
či princích . Děti si skupinky určují 
hmatem, později hledáme klávesy po-
slepu . Hrajeme si na peříčka, která vítr 
odvanul, sedají si střídavě na malou 
a  velkou skupinku kláves odpovídající 
skupinou prstů . Bílé klávesy poznává-
me jako kamarádky a kamarády princů 
a  princezen . Tak se dítě nejprve naučí 
klávesy d-g-a .

Nezbytným předpokladem pro pře-
chod ke hře z not je hra bez pohledu na 
ruce . Pro usnadnění orientace na klavi-
atuře dávám dětem obrázek klaviatury, 
kde každá oktáva má svůj obraz sou-
visející s  charakteristickým zvukem . 
Spojuji obraz se zvukem připomínají-
cím hlasy zvířátek jako: medvěd bručí, 
kravička bučí, pejsek štěká, děti zpívají, 
kočička mňouká, vrabec čimčará, skři-
vánek zpívá –  převzato z  české klavír-
ní školy pro předškolní děti Klavírní 
školička2 . Každému dítěti daruji obrá-
zek těchto zvířátek, který si doma může 
vymalovat . 

Sněhurka a sedm trpaslíčků
Hned na první hodině dostane malé 
dítě ode mne pohádkovou domácí 
úlohu . Musí totiž zjistit, jak se jmeno-
vali všichni trpaslíčci, kteří žili v  lese 
společně se Sněhurkou a  popřípadě je 
i  namalovat . Trpaslíčky se Sněhurkou 
potřebujeme pro celoroční práci u kla-
víru . Jmény trpaslíčků pojmenuji další 
hodinu prstíčky dítěte (obr .příloha č .2) . 

2 Janžurová, Z . - Borová, M .: Nová klavír-
ní škola, 1- díl, Praha: Panton, Music Pu-
blisher 1993

  Obr .příloha č .2
Tak např . 

1 . prstík (paleček) – Dřímal
2 . prstík (ukazováček) – Štístko
3 . prstík (prostředníček) – Prófa
4 . prstík (prsteníček) – Brumla
5 . prstík (malíček) – Šmudla

Těchto pět trpaslíčků je právě v  cha-
loupce, ostatní dva – Kejchal a Stydlín 
jsou v lese na procházce . Ale protože se 
chtějí procházet i  ostatní trpaslíčkové 
musí se postupně prostřídat . Sněhur-
ku posadíme pěkně na klavír, aby nás 
s  Františkem poslouchali a  mohli ši-
kovné děťátko třeba i pochválit .

Nejprve nechám dítě stoupnout si ke 
klavíru pravým bokem, 2 . a 3 . prstíkem 
položím jeho ručičku na bílé klávesy 
a  jdeme od ptáčků směrem k  medvíd-
kům na procházku . Přitom si povídá-
me pohádku o ptáčkovi, který slyšel, že 
v  lese žije obrovské zvíře a  jmenuje se 
medvěd . Jdeme se tedy za tím medvě-
dem společně se Štístkem a Prófou po-
dívat . Když dojdeme k medvědům, kte-
ří pěkně bručí, otočím dítě levým bo-
kem ke klavíru . Chvilku si u medvídků 
odpočineme, podíváme se, jaké to tam 
má medvědí rodinka pěkné a pak se vy-
dáme zpět .

Při výuce vycházím z  důležitosti 
spojení sluchové, hmatové a  zrakové 
představy, tak jak ji uvádí kniha Klavír-
ní pedagogika3 Aleny Vlasákové .

3 Vlasáková, A .: Klavírní pedagogika, Pra-
ha: AMU - Hudební fakulta 2003

PORTAMENTO 
Trpaslík sbírá kytičky

Ve své praxi začínám stejně jako 
A .  Vlasáková hrou portamento . Tento 
úhoz vyhovuje požadavku na postup 
od větších pohybů k menším . Vyžadu-
je zapojování velkých svalů a  aktivitu 
celé paže . Začínám 3 . prstíkem – Pró-
fou. V tu chvíli se s dítětem ocitáme na 
voňavé louce . Klávesy se nám promění 
v  pestré kytičky a  Prófa si jde jednu 
z nich utrhnout do košíčku . A protože 
tu roste mnoho kytiček, půjde si Pró-
fa utrhnout ještě jednu o  oktávu výš, 
aby měla Sněhurka radost . Tak pokra-
čujeme až k ptáčkům . Potom vymění-
me ručičky a  stejným způsobem (opět 
3 . prstíkem levá ruka hraje portamen-
to) jdeme trhat kytičky Sněhurce, až se 
dostaneme k medvídkům . Ale musíme 
se také s natrhaným košíčkem vrátit do 
původní polohy .

Podobně vystřídáme všechny prstíč-
ky – trpaslíčky, nejprve třetí, pak druhý, 
čtvrtý, první a  nakonec si jde kytičky 
nasbírat pátý prstíček –  malý Šmudla . 
Ale u  hry s  třetím prstíkem zůstávám 
poměrně dlouho .

Děti rády určují klávesu –  kytičku, 
kterou budou poté opakovat (trhat do 
košíčku) ve všech oktávách . Jako prv-
ní používám oktávovou vzdálenost ne 
snad proto, že by tak mnoho souvise-
la s  nějakou intervalovou zvláštností, 
jako spíš s orientací na klaviatuře . Při-
tom dbám, aby se dítě nedopouštělo 
příliš velkých pohybů paží . Jinak jsou 
polštářky prstů neprobuzeny a  necit-
livě dopadají bez hmatové aktivity na 
klávesy . Od samého počátku dbám na 
to, aby dítě usilovalo o přenesení zvu-
kové představy do prstíků – trpaslíčků . 
Snažím se děti vést k  tomu, aby prstík 
tón vyslovoval a  zpíval . Jako kdyby si 
jednotliví trpaslíčci zpívali do kláves, 
nad hlavou jim svítilo sluníčko a  jeho 
paprsky by procházely až do koneč-
ků prstů . Pro názornost si děti s sebou 
nosí obrázek s  namalovanou ručičkou 
s nakreslenými obličejíky na polštářku 
každého prstíku (trpaslíka) . Na nakres-
lený obličejík postupně přikreslí různé 
přikrývky trpaslíkům tak, že každý tr-
paslík má na hlavičce jinou čepičku (viz 
obr . příloha č .2)
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DVOJHMATY NA ČERNÝCH
 Prófa se Štístkem na malinách

Ale protože samotnému trpaslíkovi je 
při procházkách venku smutno, vezme 
si s  sebou kamaráda . Po dvou černých 
klávesách se teď prochází 2 . a 3 . prstík 
(Štístko a Prófa) . Chodí po lese a trha-
jí maliny, jahody nebo ostružiny . Jsou 
velcí kamarádi, a tak se drží pěkně při 
sobě a jeden druhému neutíká . Snažím 
se, aby prstíky hrály současně . Trpaslíč-
kové trhají malinky postupně opět po 
oktávách . S  pravou ručičkou se jdou 
podívat k  ptáčkům, s  levou ručičkou 
k medvídkům a zpět .

TROJHMATY NA ČERNÝCH
Brumlovi je smutno

Protože se Brumlovi (4 .  prstík) zaste-
sklo po kamarádech Štístkovi a Prófo-
vi, rozhodl se jít do lesa za nimi . A tak 
začali malinky sbírat všichni tři . Tento-
krát hraje portamento na třech černých 
klávesách současně 2 .,  3 .  a 4 .  prstík 
obdobným způsobem, jako 2 .  a 3 .  na 
dvou černých klávesách .

OPĚT DVOJHMATY
Kde je Dřímal?

Z  chaloupky vylezl teď i  Dřímal 
(1 . prstík) . Sluníčko ho tak lechtalo na 
punčošce, až ho probudilo . Dřímal uvi-
děl Prófu a hned si k němu šel na sluníč-
ko postěžovat . A tak se spolu procházeli 
po lese a Dřímal Prófovi vyprávěl, jak si 
spokojeně ležel a spinkal, když v tom ho 
klidně probudí sluníčko . Prstíky hrají 
současně opět v  oktávových polohách, 
nejprve pravá ruka, poté ruka levá . 
Podle A . Vlasákové souhra 3 . a 1 . prs-
tu přirozeně navodí správnou polohu 
palce dříve, než začne hrát samostatně . 
Stabilitu čtvrtého (1-4) a  pátého (1-5) 
usnadní hra kvart a kvint .

STACCATO
Dešťová kapička nebo včelička

Dětem staccato připodobňuji jako deš-
ťové kapičky, které padají na trpaslíky 
v  lese . . . a  začíná pěkně pršet . A  tak se 
trpaslíčkové jdou schovat k  sobě do 
chaloupky (opět v  oktávové poloze), 
ale neustále na ně prší dešťové kapičky . 
Jindy připodobním staccato ke včeličce, 

která na louce sbírá med, ale protože ji 
trpaslík neviděl a  málem ji zašlápnul, 
píchne ho za to do zadečku .

Při nácviku staccata se snažím o to, 
aby dítě vycítilo, že vyžaduje větší pruž-
nost ruky a  včasné puštění klávesy . Je 
nutné dbát na velkou sluchovou kont-
rolu .

LEGATO
Přeléváme vodičku

Při nácviku legata nejprve praktikuji 
sluchovou a pocitovou přípravu . S dět-
mi posloucháme jiné nástroje a zpěvá-
ky . V  hodinách mám připravené dva 
kelímky, z nichž v jednom je voda . Na 
přelévání vody z  kelímku do kelímku 
ukazuji, jak musí být tóny vázány . Za-
čínám s dětmi 2 . a 3 . prstíkem .

PODKLAD PALCE
Pohádka o zebře

S  dětmi využívám prvků chromatické 
stupnice . Vyprávím dětem pohádku 
o zebře, která utekla ze zoologické za-
hrady a ocitla se v  lese u  sedmi trpas-
líků . Používám tóny c–cis–d . Protože 
Dřímal (paleček) zebru nikdy nevi-
děl, jde se na ni z  okénka podívat . Na 
c  a  d  přijde vždy první prstík . Někdy 
používám jen cis–d v  různých kom-
binacích prstíků . Pohyby na stejných 
tónech stejnými prstíky se několikrát 
opakují, pak přiletí motýlek a  zebru 
přenese na další oktávu .

KLÍČEK
Houslový klíček má kamaráda

To byl jednou jeden klíček neposeda. Ne-
ustále utíkal z notové osnovy a nechával 
notičky samotné. Hopsal, skákal naho-
ru i dolů. Až jednou z té notové osnovy 
spadl. Úplně se převrátil a co se nestalo? 
Objevil se u  kamaráda klíče basového. 
Basový klíč mu trošku vyhuboval: „To 
nemůžeš nechat notičky samotné, oka-
mžitě se vrať domů do své notové osno-
vy. Ale když budeš chtít, na chvilinku se 
můžeš převráceným skokem kdykoliv 
přijít podívat.“

Pro seznámení s houslovým a baso-
vým klíčem mám připravené obrázky 
zvířátek, které hrají na housličky a vio-
loncello . Také si jdeme zvuk houslí 
a violoncella poslechnout ke kolegům .

Říkanky a  básničky (aneb ryt-
mizace u klavíru)
Od prvních lekcí je třeba rozvíjet me-
tro-rytmické cítění dítěte . Dříve jsem 
děti seznamovala ihned s  notovými 
hodnotami . Zjistila jsem však, že je 
potřebné děti na tuto fázi připravit . Po-
mocnou rukou mi byla kniha Klavírní 
pedagogika Aleny Vlasákové4 . Velmi 
důležitý je poznatek, že dítě má jako zá-
klad vnímat plynutí těžkých a lehkých 
dob, které pak vyplňuje rytmickými 
hodnotami . Začínáme kolébáním těla 
na těžkých dobách . Pro děti je důležité 
cítit průběh mezi základními a vedlej-
šími impulsy, fyzicky prožívat střídání 
uvolnění a  napětí v  průběhu plynutí 
hudebního času . Se šátečkem v  ruce 
pak přešlapujeme a přidáváme oblouky 
pažemi, na to tleskáme . Hraje nám při-
tom pěkná melodie renesančních a ba-
rokních tanců .

  Obr . příloha č . 3

Za současného pohybu těla a tleská-
ní rukou děti připojují k  pulsaci po-
stupně rytmus slov nebo hudby . Nato 
převádíme slova na pomocné rytmické 
slabiky – TÁ, TYTY . Postupně je zkou-
šíme graficky znázorňovat . Zapisujeme 
písničky nebo je podle obrázků vyhle-
dáváme (obr . příloha č .3) . Tyto slabiky 
používám i  při obměně rytmických 
cvičení ve stupnicích .

4 Vlasáková, A .: Klavírní pedagogika, Pra-
ha: AMU - Hudební fakulta 2003 .
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Rytmické a  melodické ozvěny jsou 
u dětí v oblibě . Je výborné je provádět 
do kroku (tj . taktů) –  otázka 2  kroky, 
odpověď 2 kroky a před odpovědí dítě 
může změnit směr chůze a nadechnout 
se . Zde již spojíme pulsaci s  melodií, 
dynamikou a  frází . Při zpěvu by děti 
měly cítit těžké a lehké doby . Už u těch-
to základních prvků je třeba sledovat 
soudržnost hudební fráze . Pro přípravu 
pomlk je dobré, aby dítě pochodovalo 
podle známé písně, učitel hru přeruší 
a dítě pokračuje v chůzi nadále a samo 
si v představě zpívá .

Velmi často chtějí děti hrát hru na 
dirigenta . Je to vynikající prostředek 
metro-rytmické výchovy, při které 
děti taktují . Tento poznatek byl znám 
již v  době nejstarších hudebních škol 
a  můžeme ho s  úspěchem praktikovat 
i  u  pokročilejších klavíristů . Metrické 
cítění je třeba rozvíjet vždy v souvislosti 
s hudebním obsahem . Dítě by mělo zís-
kat pocit, že hudba nikdy nepřešlapuje 
na místě, ale vždy kráčí dál, poletuje 
nad námi a je všude kolem nás .

Metro-rytmické vztahy spolu vždy 
velmi těsně souvisí . Proto se snažím při 
práci s rytmem nikdy nezapomínat na 
vazbu metra a  pulsaci těžkých a  leh-
kých dob . Na základě práce s  pulsací 
a metrem je možno přejít k rytmickým 
hodnotám . S pomocí rytmických slabik 
zapisujeme rytmický průběh říkadel, 
básniček a  písniček . Děti pak zpětně 
poznávají říkadla a  písničky z  rytmic-
kého zápisu na předem připravených 
kartičkách . 

Přidávám několik básniček k  oktá-
vovému zhudebnění, při kterých dbám 
na metro-rytmickou pulsaci a  výra-
zovou spojitost s  textem . V  básničce 
o čápovi děti přešlapují z nohy na nohu 
střídavě levou a pravou . Dešťové kapič-
ky používám při výuce staccata . Bás-
ničku O  berušce uvádím při nácviku 
portamenta . Jestliže chceme, aby ruce 
skákaly jako žáby, nechejme polovinu 
básničky střídat oktávy jen pravou ru-
kou a druhou polovinu levou . Básničky 
si graficky zapisujeme pomocí grafické-
ho znázornění .

Čáp
Čáp, čáp,
do vody šláp .
Nohy ho studí,
čápa to budí .

Žába
Žalovala žába žábě,
že má život těžký .
Že jí bolí obě nohy,
že nemůže pěšky .

Dešťové kapičky
Dešťové kapičky,
dostaly nožičky .
Běhaly po plechu,
tropily neplechu .

Beruška
Seděla beruška na lístečku,
šatičky měla plnou tečku .
Přišli k ní mravenci: „My tě známe,
my ti ty puntíčky spočítáme .“
Lekla se beruška: „Achichich, achich!“
Až z toho lístečku spadla strachy .
Ještěže nebyla tak velká voda,
to by té berušky byla škoda .

Pomlka
Děti se snažím vést k tomu, aby pocíti-
ly, že pomlka v  hudbě není přestávka, 
ale je to činnost, cit, ne pouze znak pro 
mlčení .

V  notovém zápise namísto pomlky 
obvykle maluji různá zvířátka, jako 
např . medvídka, kočičku nebo zajíčka, 
a vždy dětem vyprávím pohádku o tom 
daném zvířátku, jak si jenom v  noto-
vém partu chce odpočinout, ale je stále 
živé .

Tempo
K tomu, aby děti cítily dobře tempo, mi 
napomáhají nejen obrázky (princezny 
v širokých šatech při menuetu, obrázek 
miminka v kolébce při ukolébavce nebo 
vojáčci při pochodu), ale především se 
snažím, aby dítě tempo dobře procítilo 
při dramatickém ztvárnění . Tak např . 
dítě vyzvu k tanci, načechráme si naše 
široké šatičky a  jdeme si menuetovým 
krokem zatančit ze třídy za doprovodu 
hudby .

Tvoření tónu na základě sluchové 
představivosti
Pokud chceme, aby dítě od počátku 
práce u  klavíru dobře poslouchalo, 
tedy kontrolovalo každý tón sluchem, 
musíme ho k  tomu přimět ihned na 
první hodině . Tvorba tónu musí vy-
cházet z  určitých sluchových představ . 

Nemůžeme dopustit, aby dětská hra 
měla motorický základ, pouze jakýsi 
pohyb . Všechny projevy dětí na kláves-
nici by měly být vedeny touhou slyšet, 
proto děti zahrnuji hned od začátku 
představami o  krásném vyprávění po-
hádkového klavíru s nimi, aby veškeré 
jejich zacházení s  nástrojem bylo milé 
a laskavé . Sluch je vždy jednoznačně na 
prvním místě .

Je potřebné udělat vše pro to, aby-
chom dětem navodili představu co 
nejpřibližnější . Vše by měly nejprve 
slyšet v  našem podání . V  naší třídě si 
pak o tom s dětmi povyprávím pomo-
cí pohádkového motivu, tím si ho děti 
více přiblíží . Teprve na základě těchto 
vědomostí se mohou pokusit o  hru, 
která co nejvíce vystihne obsah daného 
hudebního textu . K  navození představ 
využívám nejen krásných a  vtipných 
básniček a  říkadel, ale také pohádek, 
které většinou sama vymýšlím na daný 
hudební text, dále také kreseb, které 
barvami i  charakterem korespondují 
s textem slovním i hudebním .

VÝŠKA TÓNU
Pohádka o kočičce

To vám žila jednou jedna kočička, která 
bydlela v překrásném domečku a v tom 
domečku byla spousta schodů. A proto-
že kočička bydlela až v  posledním tři-
náctém patře a  domeček neměl žádný 
výtah, musela hodně sportovat. Ještě 
k  tomu občas něco zapomněla doma, 
takže se musela po schůdkách vracet. 
A tak se často stávalo, že kočička chodila 
nahoru a dolů, nahoru a dolů...

Sluchovou představu tónu navozuji 
postupně znázorňováním směru me-
lodie . Děti malují, kdy šla kočička dolů 
a kdy se musela vrátit pro něco do do-
mečku . Dále zaznamenáváme říkadla 
na dvou tónech, říkadla na třech tónech 
a postupně skupiny tří a více tónů .

Pro děti mám připravené různé po-
můcky, např . magnetickou tabulku se 
dvěma notovými osnovami nebo vy-
robené kartičky velikosti klávesy, které 
děti pokládají na příslušnou klávesu . 
Rády také používají obrázek ruky Sně-
hurky s  namalovanou pětilinkovou 
osnovou . Tu spojuji se sluchovou před-
stavou . Dětem hraji hudební úryvek 
a zároveň si na obrázku ruky Sněhurky 
ukazujeme jeho grafické znázornění .
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STUPNICE
Barevná duha

Stupnici dětem připodobňuji k barevné 
duze, která se vytvořila na obloze a svý-
mi barevnými barvičkami nás hladí, 
tak jako nás pohladí krásný zvuk tónu . 
Jindy si navlékáme korálky . Všechny 
korálky musí mít stejnou barvičku, ne-
smí se stát, aby jediný korálek měl bar-
vičku jinou (abychom nevyrazili tón 
stupnice) .

V  praxi postupuji podle A .  Vla-
sákové –  dítě sestavuje stupnicovou 
řadu z  tónů probírané písně „Vyletěla 
holubička“ . Tuto píseň transponuje-
me od všech tónů . Když se dostane-
me k tónu h, hrajeme začátek písně již 
jako H  dur rozdělenou mezi dvě ruce 
(začíná levá), pak jednou rukou s pod-
ložením palečku . Stupnice H  dur je 
pro začátek nejvhodnější, děti nema-
jí problém s  prstokladem, protože se 
řídí podle skupin černých kláves . Dále 
pokračuji systémem postupného sni-
žování černých kláves . Snažím se, aby 
děti vnímaly stupnice jako zajímavou 
a zábavnou hru – používám výraznou 
artikulaci, volím různé úhozové, dyna-
mické a rytmické obměny, s některými 
i hru stupnic od každého jejího stupně 
se zachováním základního prstokladu . 
Je to výborné cvičení jak pro získávání 
prstokladových zkušeností, tak pro ori-
entaci v tóninách .

Jak šla vrána do hudební školy
Byla jednou jedna vrána,
a ta vrána, Černá Nána,
jenom jednu notu znala 
a příšerně krákorala .
Přesto se však neustále
tahle hloupá vrána ale
vychloubala, prosím vás,
že má nejkrásnější hlas .
Pyšně o něm říkala:
„Krá, krá, je jak samet hebký,
krá, krá, krá, krá, kralala,
přihlásím se do hudebky!“
Před liškou se pýchou dmula:
„Zpěv mi slávu zajistí!
Proti mně je slavík nula
a kos bledne závistí!“
Co mělo být, to se stalo .
Když druhý den slunce vstalo,
vlétla vrána oknem směle
rovnou na stůl ředitele,
mistra pěvce z rodu Drozdů,

tenoristy brdských hvozdů,
který trochu polekaně
zvedl zobák k Černé Náně:
„Co si račte přát?“
„Chci ti zpívat!
Doufám, že hned složím zkoušku
do vyššího ročníku .
Přisednu si k tvému oušku
a hned spustím, drozdíku .
Poslechni si, stojím za to, 
já mám totiž v hrdle zlato!
KRÓL-KRÁ-KRÍ-KRÓÓÓ . . .“
Drozd měl zlost!
„Přestaňte mi ihned tykat 
a víckrát to nechci říkat –
chovejte se jako host!
A teď, prosím, pozor dejte,
postavte se v lavici 
a hlasitě zazpívejte
jarní lesní stupnici .“

Vrána zívla: „Nač to skrývat,
jsou tu divné poměry .
Árii jsem chtěla zpívat
z havrovraní opery .
Vlastně jenom kvůli vám
tu stupnici zazpívám
KRÓ-KRÉ-KRÍ-KRÁ-„

„To je hrůza! Dost už! Dost!
Mějte se mnou slitování,“ 
úpěnlivě prosil drozd,
„vždyť v tom vašem krákorání
není jeden čistý tón!“

Jak to s vránou dopadlo?
Co měla vrána u zkoušky zazpívat?

Počátky pedalizace
Než s dětmi začnu hrát skladbičky s pe-
dálem, povíme si pohádku o  malíři . 
„Jestlipak děti víte, co se stane, když na 
namočený papír uděláte štětcem barev-
né kaňky? Máte pravdu, kaňky se rozpi-
jí a zabarví do sebe .“

Pohádka o malíři

Byl jednou jeden velice šikovný malíř, 
který kreslil překrásné obrázky barevný-
mi pastelkami. Jednou ho navštívil kou-
zelný dědeček a ukázal mu své obrázky. 
Malíř se velice podivil. Na obrázcích 
byly nádherné barvičky, které splývaly 
do sebe. Malíř se chtěl také tak pěkně 
naučit malovat. Dědeček mu tedy podal 
namočený papír a nechal malíře malo-
vat štětcem a barvičkami. Ale malíři se 

obrázek nedařil, na papíře se objevily 
ošklivé kaňky.

Když dědeček viděl, jak je z toho ma-
líř smutný, poradil mu: „Jen barvy, které 
se k  sobě hodí vytvoří obrázek hezký.“ 
A od té doby malíř maluje krásné obráz-
ky, protože vybírá velice citlivě barvičky, 
které k sobě patří.“

„A podobně funguje, děti, i náš pedál. 
Tóny barví do sebe a my musíme dobře 
poslouchat, jestli je obrázek, který nám 
pan malíř Pedál namaloval, krásný, 
nebo jestli mu musíme podat čistý papír 
na nové barvičky.“

Při hraní skladbičky by měly ruce 
dětí připomínat plující mráčky na oblo-
ze a na klávesnici dopadat lehce a hebce 
jako vločky sněhu nebo peříčka .

Problematika s motorikou
Rychlému a plynulému rozvoji klavírní 
techniky často brání větší nebo menší 
svalová ztuhlost, špatné dýchání a malá 
citlivost prstů . Existuje celá řada cviče-
ní, jak žáka uvolnit a připravit pro uvě-
domělé a  cílevědomé pohyby při hře . 
Především je třeba, aby se děti plné zá-
bran a  úzkosti těchto pocitů postupně 
zbavily . Je důležité s nimi hodně zpívat 
a provádět různé pohybové hry, zamě-
řené na celé tělo (chůze, kývání tělem, 
houpání pažemi apod .), aby se zvýšené 
psychické i  fyzické napětí rozpustilo . 
Také příliš krátký nebo přerývaný dech 
se tímto často upraví . Upozorňování 
a slovní pobízení k uvolněnému dýchá-
ní a pohybu těla nebývá příliš úspěšné, 
protože vědomé zaměření pozornosti 
do této sféry některé děti blokuje ještě 
více . Při všech aktivitách je nutná dobrá 
pohoda a  neměl by chybět ani humor, 
který případné nezdary vylehčí a  za-
brání vzniku strachu z  nových nezda-
řených pokusů .

U mladších žáků pozorujeme men-
ší schopnost zafixovat si pro ně dosud 
neznámé pohybové pocity, a  proto je 
prospěšné zařazovat větší množství po-
hybových cvičení v předškolním věku . 
U  temperamentních dětí se mi osvěd-
čilo klást důraz na vláčnost a plynulost 
provedení, naopak u  klidných až ne-
průbojných žáků se o  jejich aktivizaci 
snažím cvičením výrazných gest a vět-
ších pohybů .

Začlenění pohybových her do výuky 
je pro děti obrovským zpestřením, ne-
boť naplňuje přirozenou touhu po po-
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hybu . Říkání nebo zpívání textu navo-
zujícího pohybový obsah cvičení udává 
také jeho tempo a rytmus . Zároveň za-
braňuje zadržování dechu, které je při 
hře na klavír nežádoucí .

Je všeobecně známo, že se nejpr-
ve musí uvolnit a procvičit velké svaly 
a teprve potom přikročit k vlastní práci 
prstů . Různá průpravná cvičení bez ná-
stroje zařazujeme individuálně a  prů-
běžně podle potřeby žáků i  v  období, 
kdy již umějí trochu hrát .

Celou řadu pohybových struk-
tur, vyžadujících především procítění 
uvolněnosti ramen a paží, je možno si 
osvojit takříkajíc „nasucho“, například 
„hrou na nohy“ . Tak vsedě s mými žáky 
nacvičujeme na stehnech úhoz porta-
mento, při němž paže necháme vol-
ně, ale jemně spadnout vlastní tíhou 
na prsty, dále staccato, kde paže volně 
odskakují a  pruží, a  též krátké legato, 
kdy po počátečním zaboření pociťu-
jeme při „chůzi po prstech“ následný 
pohyb paže do strany . Všechny získa-
né pocity a  dovednosti se samozřejmě 
hned přenášejí do vlastní hry na klavír . 
Častým nedostatkem je u dětí malý cit 
v prstech . Jako průpravu, ale i jako cvi-
čení pro zkvalitnění úhozu, můžeme 
použít několik způsobů rozcvičky . Na-
příklad žáka vyzveme, aby nám podal 
ruku a přátelsky stiskl . Z mých zkuše-
ností vím, že takový klavíristický stisk 
rukou, při němž chceme cítit aktivitu 
všech prstů, také většinou okamžitě vy-
volá pozitivní změnu nálady, což zpětně 
pomůže větší vnímavosti a ochotě žáka 
se učit . Dále můžeme vzít žákovy ruce 
do svých a žádat, aby se špičkami svých 
prstů postavil na špičky našich prstů 
tak, jako když hraje na klavír . V  této 
základní poloze pak lze s jeho rukama 
různě, zpočátku opatrně pohybovat, 
překládat je přes sebe nebo pohybovat 
jednotlivými prsty, přičemž jediným 
úkolem žáka je udržet uvolněné paže 
v této vratké pozici .

Uvedená cvičení mají spíše účinek 
zpevňující . Pro uvědomění uvolněnos-
ti v dlaňových kloubech a také hbitosti 
a lehkosti prstů se může žák „pošimrat“ 
svými prsty např . na hřbetě ruky a pak 
se pokusit se stejnou jemností a  hra-
vostí běhat po klávesách . Někdy hrají 
děti těžkopádně skladby s převažujícím 
úhozem staccato . V  takovém případě 
velmi pomáhá „oťukání prstů“ o  víko 

zavřeného klavíru, kdy žák pružně, ze 
zápěstí, z  malé výšky klepe špičkami 
všech prstů najednou . Toto cvičení ně-
kdy i mírně bolí, ale s trochou humoru 
a při nedlouhém trvání ho děti ochotně 
provádějí a samy pak při následné vlast-
ní hře slyší tento velmi výrazný efekt .

Konečným cílem technické průpra-
vy by mělo být zapojení celé žákovy 
bytosti do realizace hudby . Z fyzického 
hlediska to znamená účast celého těla 
při hře . Není-li volnost pohybu někde 
zablokovaná, můžeme se o to pokoušet 
téměř od samého začátku . Dobrou in-
spirací může žákovi být představa pla-
vání, rozhrnování vody rukama . Žák se 
pak do hudby ponoří s  mnohem větší 
odvahou a  přesvědčením . Uspokojivý 
výsledek se však obvykle dostavuje až 
po nabytí určitých hráčských zkuše-
ností, u  slabších žáků o  něco později, 
teprve když se jim podaří zautomatizo-
vat základní návyky, a mohou se tudíž 
odpoutat od výlučného soustředění na 
jednotlivosti .

Pradávné příbuzenství hudby a  po-
hybu se bezesporu nedá oddělit . Pohyb 
je prostředkem, který usnadňuje dětem 
cestu k hudbě, prohlubuje citlivost pro 
hudebně výrazové prostředky a  jejich 
změny, umožňuje poznávání a  ověřo-
vání hudební struktury, žánrů, emo-
cionálních a  funkčních typů hudby, 
umožňuje vyjádření hudebního zážitku 
pohybem .

K vytváření pohybové zásoby vedou 
různé cesty . Nejběžnější je pohybová 
imitace v interakci učitel – žák . Imitace 
vede k  soustředění, přesnému pozoro-
vání a  napodobení . Proto má význam 
hlavně zpočátku . Atraktivnější a  pro 
hudební rozvoj dětí efektivnější je stří-
dání pohybové imitace s  metodou ob-
jevování pohybových schopností vlast-
ního těla spontánním reagováním na 
hudbu . Děti jsou nejprve zaměřeny na 
své individuální možnosti, pak dochá-
zí k pohybové kultivaci . Poté přirozeně 
následuje pozorování pohybového pro-
jevu vrstevníků, současně probíhá jeho 
hodnocení, výběr, vyzkoušení a  even-
tuální přijetí do vlastního pohybového 
repertoáru .

Pohybová cvičení
Pohybová cvičení jsou potřebná jak pro 
přípravu, tak i pro neustálé zdokonalo-
vání způsobu hry, a neměla by být sou-

částí výuky jen na začátku, ale kdykoliv 
je jich u žáka zapotřebí .

Tato cvičení, která mi byla velkou 
inspirací, uvádí z  praxe prof .  Alena 
Vlasáková pro větší názornost při ob-
jasňování této problematiky v  klavír-
ním vyučování . Pro většinu cvičení 
můžeme použít hudebního doprovodu . 
Velmi pěkným zpracováním je např . 
cyklus písní Petra Ebena (součást třídíl-
ného materiálu Elce, pelce, kotrmelce 
– V . Fischer, P . Eben, J . Paleček), který 
spojuje v jeden komplexní celek pohyb, 
řeč, hudbu a  výtvarnou představivost . 
Na ukázku jsem vybrala tato cvičení, 
která velmi často používám ve své pra-
xi:

Kocour

– kocour se hrbí, narovnává a prota-
huje

– příprava k sezení u klavíru
– pro uvolnění, vytažení a  prohnutí 

páteře v sedě na židli

Letadlo

– letí letadlo
– mírné rovné úklony vpřed a  do 

stran vsedě na židli s pocitem tahu 
temene hlavy nahoru

– příprava pro správné držení těla při 
hře

Paša

– sedí paša na trůnu
– úklony stranou v sedě na židli a ne-

nadzvednout se, ruce jsou složeny 
na temeni hlavy dlaněmi dolů

Zajíc

– zajíc vystrkuje a schovává ocásek
– cvičení na správné postavení pánve 

při sezení u klavíru
– dítě uvádí pánev do polohy vysa-

zení a podsazení nadlehčením těla 
a  dosednutím v  nové poloze, paže 
leží na klíně

Sedmikráska

– rozkvétá a potom vadne
– dítě se promění v rostlinku, z dře-

pu se vytahuje za sluncem, vytahu-
je paže a ruce jako květinka, potom 
vadne při západu slunce (postupně 
prsty, paže a  celé tělo) až v  dřepu 
opět usíná
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Ukolébavka

– cvičení se provádí vsedě u  klaví-
ru, dítě se zhoupne dozadu a vrací 
se zpět s důrazem na opření o celá 
chodidla, prsty rukou jsou prople-
teny před koleny

Zvony

– cvičení ve stoje i  při chůzi, mírný 
předklon, rozkýveme visící paže

– pohyb odstraňuje různá napětí 
v zádech, ramenech i pažích

Plavání

– plaveme jako velký pes
– cvičení ve stoje v mírném předklo-

nu, aktivní pohyby paží s  uvolně-
ným zádovým svalstvem

– má účinky při hře s napětím v zá-
dech a ramenou

Lakování

– napodobujeme natírání víka klaví-
ru štětcem

– přenášení váhy z  nohy na nohu 
podle tahu štětce, nejdříve pracují 
obě paže najednou, potom střídavě

Větrník

– kroužení pažemi, potom plynu-
le přecházíme ke kroužení rukou 
pokrčených v předloktí – záda jsou 
volná, nakonec zápěstím a jednotli-
vými prsty

Vlnky

– pohyby paží s měkkým a vláčným 
zápěstím

– napodobujeme vlnky v  potoce 
(ruce jsou položené asi jako při hře 
na klavír)

– pohyb je klidný, vláčný – vhodné 
pro temperamentní děti

Prší

– drobné pohyby prstů při velkém 
pohybu paží, které jsou důležité při 
hře

Bolístka

– stavění paže na jeden prst a přená-
šení (čápa bolí noha, opatrně skáče 
po jedné)

Pejsek

– pejsek skáče přes hromádku
– překládání levé ruky přes pravou 

a naopak (důležitý je plynulý pohyb 

paže, při kterém zapojujeme zádové 
svalstvo)

– odstraňuje ztuhlost ramen

Medvěd

– medvěd tančí
– příprava legata
– přenášení váhy z  nohy na nohu, 

z paže na paži, z prstu na prst

Psaní

– legato v rychlejším tempu
– prsty uvolněné v  dlaňových klou-

bech napodobují rychlé drobné 
krůčky

Soubor pohybových prvků
Při výuce mimo jiné používám i násle-
dující soubor pohybových prvků:

Hra na tělo

tleskání, pleskání, luskání, podupy

Pohyb paží, hlavy a trupu

– horizontální fonogestika při pohla-
zení tónu, otáčení a  kývání hlavy 
a trupu

Chůze a drobný běh

– chůze v různých taktech, stylizova-
ná chůze ve spojení s pantomimou 
(jdeme hlubokým sněhem, jako 
čáp, vrabčák, principál, baletka, 
barokní tanečnice apod .)

Pantomima

– nápodoba různých činností a  hry 
na hudební nástroje, scénický po-
hyb (výraz, gesta)

Taneční prvky

– úkroky, poskoky, natáčení, otočky, 
taneční chůze aj .

S pohádkou u klavíru
Uvádím několik námětů:

Hrajeme názvy pohádek

Nejprve si s  dětmi připravíme různé 
hudební nástroje i  předměty vhodné 
k ozvučení pohádkových situací . Neza-
pomeneme ani na rekvizity, pomohou 
nám připomenout názvy pohádek . Ty 
hraji na klavír a děti mají za úkol mo-
tivek poznat . Potom mi děti pomohou 
pohádku doprovodit na různé orffov-
ské nástroje . Zpíváme a děti je vyjadřují 

zvukovými efekty (např . O  pejskovi 
a kočičce, O malém kačátku aj .) .

O pejskovi a kočičce

S dětmi si představíme, že jsme kočič-
ka a pejsek, a ztvárňujeme tyto postavy 
pohybovou pantomimou . Napodobuje-
me měkkou kočičí chůzi s  elegantním 
vlněním paží jako protahování kočičího 
těla, tu můžeme doprovodit zvukoma-
lebným mňoukáním s různým výrazem 
nálady . Podobně předvádíme i  pejska, 
psí vrčení i  radostný štěkot, jak prosí 
o  pochoutku nebo se třikrát otočí před 
ulehnutím . Poté si zazpíváme známou 
písničku Kočka leze dírou, pes oknem . 
Pro děti mám připravené obrázky, které 
písničku znázorňují .

O kohoutkovi a slepičce
Ozvučení tohoto názvu nejsnadněji 
dosáhneme zvukomalebnou nápodo-
bou hlasů kohoutka a  slepičky . Za po-
mocí klavíru střídám zvolání kykyryký 
a  kokokodák v  různých výškách a  in-
tervalech . Děti se zavřenýma očima 
poznávají vysoký a  hluboký tón . Poté 
vyzkoušíme i  pohyb v  prostoru . Pro-
cházím se společně s  dítětem jako sle-
pička a kohoutek, naznačujeme zobání 
zrníček rytmickým ťukáním do dlaně 
a  připojujeme rytmickou deklamaci: 
zob, zob, zob, zob.

Jak se stal Honza králem

Proměnu Honzy v  krále představí-
me stylizovanou chůzí . Nejprve si dítě 
představí, že je Honza: Vykračuje si 
s rancem buchet do světa, píská si nebo 
zpívá písničku . Potom kráčí důstojně 
jako pan král . K tomu používáme pat-
řičné rekvizity jako královskou korunu 
(tamburínu), vladařské žezlo (ozvučná 
dřívka) a  jiné . Panu králi se určitě pů-
jde lépe s hudbou, proto mu chůzi do-
provodím na klavír a do kroku si může 
slavnostní pochod zabubnovat . Potom 
si zazpíváme písničku Jedna, dvě, Hon-
za jde a můžeme se ji naučit na klavíru .

Hrnečku, vař!

Míchání vařečkou v  hrníčku nebo 
v  misce vydává charakteristický zvuk 
pro vaření . Doplňujeme ho ještě zvu-
komalbou hudebních nástrojů, např . na 
zvonkohře, na které ponecháme řadu 
pěti kamenů libovolné výšky . Přejíždí-
me po nich plynule paličkou (glissan-
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do) nahoru a  dolů v  různém tempu 
i dynamice podle míchání . Podobně lze 
použít také drhlo . Vtipná kaše se dobře 
vaří i s paličkou v bubínku či tamburí-
ně .

Taneček Popelky

Než se dítě naučí zadanou skladbičku, 
zahraji mu ji a ono se stane na chvilku 
Popelkou na plese. V Popelčiných šatech 
(barevné stuhy) tančí valčíkovým kro-
kem .

Pohádka z mechu a kapradí

Křemílek a  Vochomůrka se už také 
chystají ke spánku. Spolu s nimi se ještě 
chvilku stavíme na paloučku u hájovny, 
dát dobrou noc všem pohádkovým po-
stavám, kterým se zalíbilo v hudebních 
pohádkách. Všichni tu hrají, tančí a zpí-
vají. Pojďte se k nim, děti, také přidat.

Dítě se stane některou z  pohádko-
vých postav . Použiji vhodné doplňky 
(čepici Křemílka a Vochomůrky) a za-
tančíme si v  mechu a  kapradí pohád-
kový tanec . Melodie z mechu a kapradí 
(kterou jim hraji) je pro ně jako stvo-
řená . 

Pohádka trochu jinak
Dračí pohádka

cíl: stimulace jemné motoriky, pohybli-
vost prstů, fantazie
pomůcky: skořápky po kinder vajíč-
kách, barevné korálky, fixy
motivace: „Dračí pohádka“
hudba: speciální úprava skupiny Safri 
Duo (africká bonga – rytmické bubno-
vání)
1) Zhotovení vlastního chrastítka, im-
provizovaný doprovod reprodukované 
hudby

„To je šikovný bubínek, slyšíš, jak hezky 
hraje? Kdepak jsou ale jeho kamarádi? 
Někam se asi zatoulali . Bubínek si chtěl 
s nimi hrát a teď, když tady jeho kama-
rádi nejsou, tak určitě přestane . Ale já 
mám nápad . My bubínku přivedeme 
jiné kamarády . Barevné kuličky a  va-

jíčka nám pomohou . Nabereme kulič-
ky do skořápek a až s nimi zachratíme, 
tak se roztancují a budou si s bubínkem 
hezky hrát .“

Při nabírání kuliček do skořápek 
rytmicky deklamuji jednotlivé bar-
vy (čer-ve-ná, mod-rá) . Africká bonga 
vzbuzují v dítěti zájem, aktivizují ho ke 
spontánnímu pohybu, při manipulaci 
s kuličkami se soustředí, po dokončení 
s nimi radostně chrastí v rytmu hudby .
2) Dračí pohádka
„Byl jednou jeden drak, který měl sedm 
hlav . Tenhle dráček byl moc hodný, ale 
také moc smutný . Jeho hlavy se totiž 
neustále hádaly a  nikdy se nemohly 
dohodnout, co budou dělat . První hla-
va chtěla číst knížku, druhá chtěla na 
dostihy, třetí hlava by ráda spala, čtvrté 
se chtělo zpívat, pátá by se ráda podí-
vala do kina, šestá měla chuť na zmr-
zlinu a sedmá hlava by ráda tancovala . 
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Hádaly se skoro celý den . Nakonec se 
s  nejstarší sedmou hlavou dohodly, že 
budou tančit .“

Hrajeme si na dráčka a  jeho hlavy . 
Dlaň je tělo draka, prsty jsou jeho hla-
vy . Na bříška prstů levé ruky pomáhám 
dítěti malovat dračí obličejíky . Stejným 
způsobem postupuji také u sebe . Z na-
šich prstů se na nás smějí dračí obličeje . 
Při reprodukované hudbě tancují prstí-
ky naproti sobě . Písničku doprovázíme 
popěvkem la-la-la .

Malování dračích očí, nosu a pusy na 
bříška prstů se dětem velice líbí, i když 
je to chvílemi šimrá . Nejvíce se při pís-
ničce baví dračím hádáním a jsou zvě-
davé, která z hlav (prstíku) má chuť na 
zmrzlinu .

O šnečkovi

cíl: pohybová aktivita (stimulace hrubé 
motoriky – lezení), tempo, rytmus řeči, 
rytmická improvizace, relaxace
pomůcky: Orffovy nástroje (dřívka, 
bubínek, triangl), vyrobená chrastítka, 
šneček (pokladnička)
motivace: zhudebnění říkanky O šneč-
kovi
hudba: Sleepytime (Gomer Edwin 
Evans), skladba „Carousel“
1) Sedím s dítětem u klavíru, vytleská-
vám rytmus a  přitom zpívám otáz-
ku: „Jak se jmenuješ?, Co jsi měl dnes 
k  obědu?, Jakou máš rád barvičku? . . .“ 
Dítě zpívá zpětně s vytleskáváním ryt-
mu: „Já jsem Daneček . . .“ .
Ukazuji na obrázky zvířátek, Daneček 
vyťukává název zvířátka pomocí bu-
bínku z Orffova instrumentáře a zpívá 
(pa-pou-šek, ko-či-čka) . Při vyťukávání 
rytmu zvířátek volí Daneček různé or-
ffovské nástroje, které mu nejvíce zví-
řátko připomínají .
2) Zhudebněná říkanka O šnečkovi
Nejprve si povídáme o šnečcích . Jak vy-
padají, co si vezou na zádech, jak rych-
le se pohybují, zda je má Daneček rád . 

„Pohladil jsi někdy šnečka? Copak udě-
lal?“ Nato povídám říkanku, přitom 
pohybuji šnečkem po klaviatuře a v ko-
nečné fázi ji zhudebněnou reprodukuji .

„Leze šneček podle meze, svůj do-
meček s sebou veze, jestli na něj někdo 
sáhne, do domečku hned se vtáhne . 
Šnečku, šnečku, vystrč růžky, dám ti 
krejcar na tvarůžky a troníček na tabá-
ček, bude z tebe hajdaláček .“

Zhudebněnou říkanku pak dramati-
zujeme . Daneček je šneček, pohybuje se 
lezením po čtyřech . Na slovo „vtáhne“ 
se schoulí do klubíčka jako šneček do 
svého domečku . Pro zdůraznění změny 
polohy hraji basový trylek . Na „šneč-
ku, šnečku, vystrč růžky“ se Daneček 
pomalu z  klubíčka rozbaluje a  leze 
spokojeně dál . Poté následuje relaxace 
–  dechové cvičení (brániční dýchání) 
v lehu na koberci za doprovodu dětské 
relaxační hudby . Navození pocitu šneč-
ka využívám v  příštích hodinách ve 
skladbičkách s pomalým tempem .

Skřítkův poklad

cíl: pohybová aktivizace, sluchová ana-
lýza, dynamika (crescendo, decrescen-
do)
pomůcky: bubínek, činelky, triangl, 
dřívka, chrastítka
motivace: „Skřítkův poklad“
1) Nejprve si s  Danečkem zazpíváme 
oblíbené písničky: Skákal pes, Kočka 
leze dírou, Travička zelená . . . doprová-
zené hrou na tělo (tleskání, pleskání na 
stehna, podupy) . Poté mu představím 
jednotlivé orffovské nástroje, protože 
později budou ukryty .

„Našemu malému třídnímu skřít-
kovi se ztratil poklad . Je proto teď tak 
smutný, protože ho nemůže najít . Po-
můžeme mu ho najít? On totiž, kulifer-
da jeden, zapomněl, kam ho schoval!“
2) Skřítkův poklad
Pokladem jsou hudební nástroje, které 
jsem schovala v různých částech třídy . 

Zpívám písničky, které jsme si s  Da-
nečkem zopakovali (Kočka leze dírou, 
Skákal pes, Travička zelená . . .), s Daneč-
kovým přibližováním se k hudebnímu 
nástroji zintenzivňuji hlasitost melo-
die („přihořívá“) a ten nalézá skřítkův 
poklad . Zesilování hlasitosti v příštích 
hodinách využívám při decrescendu 
a crescendu .

Dešťové kapičky

cíl: stimulace jemné motoriky, glissan-
do, legato, tempo (crescendo, decres-
cendo)
pomůcky: Orffovy nástroje, papír, ba-
revné fixy, 2 kelímky, voda, brčko
motivace: „Běhá to okolo chalupy, dělá 
to cupity, dupity . Co je to?“
1) Nejprve si s  Danečkem zazpíváme 
za doprovodu orffovských nástrojů 
a hry na tělo (podupy, tleskání, pleskání 
o stehna) písničku .
„Prší, prší, jen se leje a mně v dešti nejlé-
pe je. Kaluže jsou zrcadla, která z mra-
ků vypadla. Kap, kap, kapy, kap, ryba, 
žába nebo čáp. Kap, kap, kapy, kap, ryba 
žába, čáp.“
2) Dešťové kapičky
V  úvodu jsem Danečka motivovala 
hádankou o dešti . Nyní znázorňujeme 
dešťové kapičky střídavým ťukáním 
prstů na desku stolu . Nejprve pomalu 
(začíná pršet), potom rychleji střídáním 
všech prstíků (padá hodně kapiček, až 
přijde obrovský déšť) . Velký déšť – liják 
znázorňujeme glissandem na barevné 
zvonkohře a přeléváním vody z kelím-
ku do kelímku .
„Odkud padá deštíček?“
Následuje rytmické cvičení při zpěvu 
písničky „Prší, prší, jen se leje“ v poma-
lejším tempu . Svislými přerušovanými 
čárkami znázorňujeme déšť, který padá 
z mráčků .
//////// . . . (prší, prší, jen se leje . . .)
Přelévání vody v  kelímkách využívám 
při výuce legata .
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PRÁCE A KOMUNIKACE SE ŽÁKEM 
S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM V  KLAVÍRNÍM 
VYUČOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE

Bronislava Zatloukalová

Úvod

Chlapec, o kterém vám budu vyprávět, 
se jmenuje Karel . Já mu říkám Kája, tak 
také o něm budu psát . V červnu se jako 
každý rok konaly na naší škole postu-
pové zkoušky ve hře na klavír . Podle 
harmonogramu, který byl předem ur-
čený, žáci přicházeli na cvičebnu, kde 
se rozehrávali . Pokud některý z  nich 
onemocněl nebo byl omluven, došlo po 
domluvě s následujícím žákem k posu-
nu pořadí zkoušených žáků . Když při-
šla na řadu žačka, která onemocněla, 
rozhodli jsme se, že nebudeme čekat 
a  vezmeme dalšího žáka . Tím žákem 
byl Kája . Odešla jsem ze třídy na vedlej-
ší učebnu a požádala ho, zda-li by mohl 
jít se mnou a o deset minut dříve začít 
s  přezkoušením . Jelikož jsem chlap-
ce neznala, byla jsem velice vyvedená 
z míry jeho nečekanou reakcí . Chlapec 
dostal téměř šok – velmi se začal klepat, 
chvět –  nerozuměla jsem jeho reakci, 
protože většina dětí chtěla mít zkouš-
ky co nejdříve za sebou . Musela přijít 
jeho paní učitelka, uklidnit ho a potom 
za deset minut, přesně v době, kdy měl 
postupovou zkoušku vykonat, ji usku-
tečnil . Byl nám nápadný svým zvlášt-
ním chováním –  jakmile vstoupil do 
zkušební místnosti, začal ihned hovořit 
o  zcela jiném tématu, který nesouvisel 
s  daným zkoušením . Potom usedl ke 
klavíru a skladbu zahrál ve dvojnásob-
ném tempu a  zcela s  jiným projevem, 
než jak ji měl nacvičenou . Když dohrál, 
poděkovali jsme mu a Kája opustil tří-
du . Byli jsme značně překvapeni jeho re-
akcí, ale paní učitelka nám vysvětlila, že 
toto zvláštní chování je pro Káju typické 
a zcela normální . Jelikož jeho paní uči-
telka v příštím školním roce měla odejít 
na rodičovskou dovolenou, bylo dohod-
nuto, že Káju budu učit já . 

Byla jsem velmi zvědavá, jak začne 
nový školní rok s  novým žákem . Kája 
přišel na první hodinu sám bez dopro-
vodu rodičů, vešel do třídy bez pozdra-
vení, usedl ke klavíru a začal vyprávět, 
na co zrovna myslel . Překvapilo mě, že 

má velké vědomosti o  různých téma-
tech . Zajímal se hlavně o  biologii, ze-
měpis… Jeho vyjadřování bylo velmi 
zvláštní –  jako kdybych si otevřela en-
cyklopedii nebo se začetla do odborné 
knihy . Mluvil velmi složitě se šroubovi-
tým slovosledem . Přemýšlela jsem, jestli 
chlapec ví, o  čem hovoří, zda rozumí 
tomu, co říká . Působil na mě velmi in-
teligentně . 

Jak jsem se později dozvěděla, naučil 
se číst ve třech letech a v pěti letech pře-
četl příběh Harryho Pottera v  anglic-
kém jazyce . Bylo mu naměřeno IQ 150 . 
Později jsem se sešla s jeho paní učitel-
kou z mateřské školy, abych zjistila, jak 
s  Kájou pracovala . Ta mně o  Kájově 
chování povyprávěla hodně zajímavých 
příhod včetně detailů . Byla jeho třídní 
učitelkou tři roky . Když ve třech letech 
poslala Káju číst ostatním dětem před 
spaním pohádky, odpověděl jí, že po-
hádky už dávno nečte, že jsou pro malé 
děti . Jeho rodiče se mu od útlého dětství 
maximálně věnovali, trávili s ním veš-
kerý čas, přestože měli ještě další dvě 
mladší děti . Kája byl v  mateřské škole 
stále náročnější, vyžadoval veškerou 
pozornost paní učitelky, která měla na 
starosti dalších 25 dětí, a proto se roz-
hodla, že si ke Kájovi přibere asistentku . 

Doposud jsem nikdy neměla žádnou 
zkušenost s  podobným žákem, proto 
jsem s Kájou pracovala ze začátku systé-
mem pokus – omyl . Velké problémy mi 
dělalo dostat Káju z  jeho častých stavů 
zamyšlenosti . Zjistila jsem, že Kája má 
výbornou paměť a že si doslova pama-
tuje vše, co mu v hodině řeknu, a je mi 
to schopen zopakovat za týden na další 
hodině . Chtěl hrát převážně zpaměti, 
také se často ponořoval do svých tzv . 
improvizací . Po delší době, kdy mi bylo 
zřejmé, že s  Kájou není něco v  pořád-
ku, jsem se rozhodla, že se sejdu s jeho 
maminkou a  zeptám se na chlapcův 
zdravotní stav (jeho diagnózu) . Když 
se na to zpětně dívám, přišlo toto roz-
hodnutí celkem dosti pozdě, až koncem 
školního roku . Dodnes si vyčítám, že 
jsem s  jeho maminkou nepromluvi-
la dříve . Na vině byla moje neznalost 

a nezkušenost . Nyní bych jednala úplně 
jinak . Maminka mně pověděla, že Kája 
je autista s Aspergerovým syndromem . 
Začala jsem se zajímat, co to znamená, 
když dítě trpí tímto syndromem . Půjčila 
jsem si několik odborných knih, abych 
se dozvěděla, jak mám s chlapcem v no-
vém školním roce správně pracovat . 

1.1. Aspergerův syndrom

Aspergerův syndrom patří k poruchám 
autistického spektra, mezi pervazivní 
vývojové poruchy . Zkráceně a  velmi 
zjednodušeně se jedná o  formu autis-
mu . Aspergerův syndrom se na první 
pohled nemusí zcela projevit, nápadné 
může být chování, které je asociální . 
Čeho jsem si na Kájovi všimla a začala 
se proto o  jeho stav více zajímat, bylo 
právě jeho chování, kdy se mnou, jako 
se svojí učitelkou jednal necitlivě . Nej-
dřív jsem to považovala za nedostateč-
né chlapcovo vychování, ale postupem 
doby jsem pochopila, že se nejedná 
o chlapcův zlý úmysl . Také jsem si vší-
mala, že se příliš nekamarádí se svými 
vrstevníky, ale vždy na hodinu čeká 
osaměle, někde v  koutě chodby, kde 
studuje nějakou knihu nebo hraje hry 
v  mobilním telefonu . Jeho chůze byla 
pomalá, šouravá, ale nejvýraznějším 
znakem byla Kájova řeč plná odbor-
ných výrazů a zvláštních formulací . 

Touto problematikou se podrobně 
začali zabývat souběžně a nezávisle na 
sobě dva lékaři –  americký psychia-
tr Leo Kanner a dále vídeňský pediatr 
Hans Asperger - oba v době druhé svě-
tové války . 

Leo Kanner o autismu píše: „Autis-
mus je slovo pocházející z řeckého autos 
– sám .“ Dále říká: „Tyto děti přišly na 
svět s neschopností navázat citový kon-
takt . Více než o  lidi se zajímají o věci, 
nereagují na volání jménem a nerušeně 
pokračují ve své činnosti . Vyhýbají se 
očnímu kontaktu a  nikdy se nedívají 
do obličeje . Konverzace, která probíhá 
v blízkosti dítěte, ho nevyrušuje . Pokud 
osoba chce na sebe upoutat pozornost, 
musí zašlápnout nebo sebrat objekt, se 
kterým si dítě hraje . Objeví se vztek, ale 
ne na osobu, která to udělala, nýbrž na 
konkrétní chodidlo či ruku .“ (Thorová, 
K .: Poruchy autistického spektra, Por-
tál, Praha 2006, s . 36)

Tyto děti mívají velmi často normál-
ní fyzický vzhled, mají výbornou me-
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chanickou paměť a ukazuje se, že jsou 
schopny velmi dobrého kognitivního 
myšlení . Děti jsou však velmi uzavře-
né, ale ve své samotě se cítí být šťastné . 
Nechápou, proč by měly být trestány za 
špatné chování, protože nerozumí poj-
mu „špatné chování“ . Inteligence těchto 
dětí je průměrná až nadprůměrná . 

O rok později, v  roce 1944 Hans 
Asperger při svém studiu popisuje, že 
syndrom lze považovat za poruchu 
osobnosti . Hans Asperger si všímal:

* potíží v sociálním chování
* zvláštností v komunikaci při boha-

tě rozvinuté řeči
* vysoké míry intelektu
* motorické neobratnosti
* omezených zájmů a lpění na nich
(Thorová, K .: Poruchy autistického spektra, 

Portál, Praha 2006, s . 37)
Dříve byly tyto děti zařazovány mezi 
autistické psychopaty . Tento nehezký 
pojem byl nahrazen novým názvem 
podle lékaře Hanse Aspergera – Asper-
gerův syndrom . 

V polovině minulého století, kdy ješ-
tě nebylo zjištěno, co poruchu způsobu-
je, převládal názor, že projevy chování 
u těchto dětí jsou důsledkem špatné ro-
dičovské výchovy . Už tolik těžce zkou-
šení rodiče byli vystavováni dalšímu 
stresu . S  rozvojem medicíny byla zjiš-
těna příčina poruchy v genetice - auti-
smus je dnes řazen k neurovývojovým 
poruchám a  způsobuje ho jeden spe-
cifický gen . Významnou roli zde hraje 
dědičnost . Poruchy autistického spekt-
ra jsou tedy považovány za vrozené . 

Děti s  Aspergerovým syndromem 
mají narušeny tyto tři schopnosti:

* sociální interakci
* komunikaci
* představivost

Jsou to hlavní znaky jejich odlišnosti od 
zdravých dětí .

1.2. Sociální chování

Tyto děti se nám někdy jeví jako nevy-
chované . Často mluví nevhodně, použí-
vají zvláštní a také nehezké výrazy, urá-
žejí a zesměšňují osobu se kterou hovoří . 
Považují své vrstevníky za méněcenné 
a povyšují se nad ně . Toto své jednání 
považují za zcela normální, bohužel si 
neuvědomují jaký dopad má na jejich 
okolí . Mívají velmi málo kamarádů . Po-
kud se s někým spřátelí a dají se do spo-
lečného hovoru, ke svojí škodě upřed-
nostňují jen takové téma, které zajímá 

je . Zájmy ostatních se jim zdají hloupé 
a nezajímavé . Nepřemýšlejí o tom, že by 
mohli druhou osobu svým monologem 
nudit . Díky svým hlubokým znalostem 
dokáží poutavě vyprávět o  vybraném 
tématu, ale bohužel se k němu neustále 
vracejí a lpí na něm . Jejich jednostranné 
zaměření pak způsobí, že své poslucha-
če brzy odradí . Často se stávají terčem 
posměchu ale také i šikany . Jejich reak-
ce je následně taková, že se stáhnou do 
sebe a přestanou se svým okolím komu-
nikovat . Mnohem častěji a raději hovoří 
s dospělými, se kterými si lépe rozumí . 
Své vrstevníky považují za nudné, hlou-
pé . V dospívání si v důsledku přibýva-
jících zkušeností začnou uvědomovat, 
jak jsou vnímáni svým okolím a dokáží 
se do značné míry přizpůsobovat situa-
cím, ve kterých se právě ocitly .

Absenci sociálního chování jsem 
u  Káji pozorovala velmi často . Např . 
bylo běžné, že na začátku hodiny Kája 
vběhl do třídy a bez pozdravu začal ne-
srozumitelně a  spontánně komuniko-
vat, aniž by si uvědomil, co je základní 
slušnost – tj . pozdravit . Když jsem sup-
lovala skupinu hudební nauky, do které 
Kája chodil, byla jsem svědkem jeho ne-
ustálého rušení a vykřikování a necitli-
vého zasahování do průběhu hodiny . 
Když jsem zadala nějaký úkol a Kája byl 
díky své inteligenci první s prací hotový, 
nedokázal pochopit, že žáci kteří potře-
bují více času, nemají být rušeni . Jsem 
si jistá, že se Kája podobně choval i při 
vyučování na základní škole . Velkou 
výhodou pro Káju bylo a stále je, že byl 
zařazen do třídy tzv . mimořádně nada-
ných dětí . Ve srovnání s běžnou třídou 
byl v kolektivu snížený počet žáků, kteří 
byli vedeni podle speciálních osnov pro 
ně vytvořených . (Dnes se domnívám, že 
tato třída byla alespoň z části naplněna 
dětmi s různými specifickými porucha-
mi) . Významnou úlohu sehrála Kájova 
osobní asistentka, která mu pomáhala 
při výuce ve třídě . Neustále ho usměr-
ňovala nebo ho dokázala aktivovat, pří-
padně utlumit a  také mu vysvětlovala, 
co je po něm v dané chvíli požadováno . 
U  těchto dětí je potřeba stanovit jas-
ná pravidla, na kterých je nutné trvat, 
a  neustále vysvětlovat, jaké chování je 
vhodné, žádané a jaké naopak není . 

1.3. Představivost, předvídavost

Dalším narušeným centrem je schop-
nost představivosti . Tyto děti si nedo-

káží hrát se svými vrstevníky, protože 
nemají fantazii, nedovedou si předsta-
vit, co bude ve hře následovat . Hra a vý-
voj hry je závislý na fantazii, na úrovni 
myšlení a  na dovednostech nápodoby, 
na sdílené pozornosti . Z  důvodu malé 
představivosti a ulpívání na poznaném 
se tyto děti často věnují určité zálibě 
nebo tématu, které je zaujme, mnohdy 
v  rozmezí několika měsíců či let . Jed-
ná se třeba o  sbírání předmětů, nebo 
zapisování si myšlenek o tématu, které 
je baví . Z tohoto důvodu získají o před-
mětu svého zájmu hluboké znalosti, 
kterými neustále ohromují své okolí . 
Jejich zájem je však jednostranný a  je-
jich přátele brzy odradí (posluchači jim 
odmítají dále naslouchat) . Jejich způsob 
uvažování je však takový, že nedokáží 
přijmout argumenty a kritiku druhých . 
Okruhy, kterým se věnují jsou často 
matematika, historie, astrologie nebo 
doprava . Uvedu příklad jednoho chlap-
ce, který sbíral CD pouze zemřelých 
skladatelů . Po čase terapeutka přišla na 
to, že je to z  toho důvodu, že chlapec 
chtěl mít vždy kompletní sbírku jeho 
skladeb, což u  žijícího autora nelze . 
Z toho vyplývá, že i ty nejmenší detaily 
jsou pro ně velmi důležité . 

Děti s  Aspergerovým syndromem 
mají v oblibě plány, mapy, encyklopedie 
– zkrátka vše, v čem mohou nalézt ně-
jakou vnitřní strukturu – nějaký přes-
ný řád . Nenávidí a  děsí se neznámého 
a chaotického . 

Káju učím už třetím rokem, velmi 
se obdivuji jeho rodičům a vidím také 
práci, kterou odvedla jeho asistentka . 
Zlepšilo se totiž nejen jeho chování, ale 
díky jeho nabytým zkušenostem také 
reakce na situace, se kterými se neustá-
le setkává . Takovému dítěti je potřeba 
neustále vysvětlovat, co se kolem něj 
odehrává, pokud se dostane do situace, 
která je pro něj neznámá . Nové situace, 
neznámé prožitky vyvolávají v  těchto 
dětech velkou hrůzu a stres . Jejich svět 
je bezpečný pouze tehdy, pokud nejsou 
narušeny jejich rituály . Uvedu příklad 
z MŠ: Kája byl se svojí třídou na hodi-
ně plavání, ale stalo se, že mu maminka 
zapomněla dát jeho mýdlo . Chlapec byl 
celou hodinu vyvedený z míry a reago-
val na situaci přehnaně, až hystericky . 
Hodinu hledal, přerovnával a přehazo-
val věci a s křikem odmítal dělat cokoliv 
jiného .
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1.4. Komunikace

Poruchy autistického spektra jsou 
v  první řadě poruchami komunikace . 
Toto se už do značné míry netýká lidí 
s  Aspergerovým syndromem, protože 
oblast komunikace mají méně naruše-
nou - ve srovnání s jinými autistickými 
poruchami . Děti s Aspergerovým syn-
dromem jsou mnohdy velmi inteligent-
ní, mají bohatou slovní zásobu, která je 
ale do značné míry pasivní . Jejich myš-
lení a slovní vyjadřování závisí na jejich 
IQ .  Při rozhovoru s  tímto člověkem si 
okamžitě všimnete, že s vámi neudržu-
je oční kontakt . Děti s  Aspergerovým 
syndromem se vám nikdy nebudou 
dívat do očí, nekomunikují pohledem, 
dívají se jakoby skrze vás . Velmi málo 
používají gesta pro zdůraznění – např . 
pohyb hlavou při gestikulaci –  ukázá-
ní směru . Méně inteligentní děti mají 
obecně problém s  řečí a  s  následným 
vyjadřováním . Vývoj řeči u nich může 
být opožděný, začínají se vyjadřovat až 
kolem 5 . roku věku . Mnohdy používají 
dospělého jako nástroj k dosažení cíle, 
který požadují, protože se nedokáží vy-
jádřit .

Jejich mimika, výraz obličeje nein-
formuje osobu, se kterou hovoří, o tom, 
jaké vnitřní pocity právě prožívají . 
(Kája měl strnulá gesta, téměř nepouží-
val úsměv) . Tyto děti nedokáží vyjádřit 
své emoce –  nechápou význam never-
bální komunikace . Nepochopí také 
z  vašeho  výrazu obličeje, postoje těla 
nebo gesta, co si myslíte . Nejsou schop-
ní přečíst emocionální signály . Dalšími 
typickými projevy jejich řeči jsou: řeč 
může být hlasitá, některá slova znějí 
velmi rozvlekle, používají bohatě roz-
vinuté slovní obraty, mluví ve složitých 
větách . Jejich vyjadřování připomíná 
spíš vyjadřování dospělého člověka .

Mnohé výrazy, které od nich usly-
šíte, na vás působí, že jsou naučené 
z knih a z encyklopedií, které tyto děti 
tak rády čtou, a proto si kladete otázku, 
zda jejich významu skutečně rozumějí . 
Jejich řeč je někdy vzdálená a nepřimě-
řená situaci . Dítě může mluvit útržko-
vitě i o tom, co ho náhle napadá, může 
používat úryvky z  televize, z  reklamy 
nebo z  knih . Takto se dítě projevuje, 
pokud se cítí nejistě nebo nervózně . 
Mnohé z  výše popsaných projevů ver-
bální komunikace se vyskytují také 
u  Káji . Mnohokrát jsem si všimla, že 

trpí samomluvou . Vyjadřuje se často 
velmi překotně, řeč zůstává i  nadále 
šroubovitá, knižní, často se vrací k  té-
matu, které ho zrovna zajímá . Při spo-
lečné komunikaci chybí oční kontakt . 
Pokud na něj promluvím a  on je, jak 
já říkám, „ve svém světě“, nereaguje na 
moji řeč . Působí dojmem, že mě nesly-
ší . Často jsem se však přesvědčila, že 
to není pravda – po položení kontrolní 
otázky nebo z jeho reakce jsem poznala, 
že ví o všem, co jsem mu říkala . 

Díky svým velkým vědomostem 
jeho vyjadřování působí formálně . Proč 
tomu tak je, že lidé s poruchou autistic-
kého spektra mluví tak zvláštně? To vy-
světluje PhDr . Kateřina Thorová ve své 
knize: „Řeč kromě významové správ-
nosti ještě obsahuje expresivní rovinu, 
což znamená, že správně zvoleným 
slovem můžeme vyjádřit náš citový po-
stoj . Ale lidé s  poruchou autistického 
spektra mají s vyjadřováním pocitů od 
základu potíže . Je pro ně velmi obtížné 
zvolit vhodná slova . Proto často použí-
vají knižní, hanlivá nebo příliš expre-
sivní slova nevhodně, až jim dává ráz 
podivnosti .“ (Thorová, K .: Poruchy au-
tistického spektra, Portál, Praha 2006, 
s . 110)

1.5. Zrakové a sluchové vnímání 

Zrakové vnímání 
Při prohlížení nějakého předmětu, 

který upoutá jejich pozornost, nesledu-
jí předmět přímo jako my, ale vnějším 
koutkem oka . Pozorovanou věc si mo-
hou dávat velmi blízko k očím, pozorují 
ji ze všech úhlů a  do nejmenších de-
tailů . Z  tohoto vyplývá, že mají potíže 
s fixováním zraku na pozorovaný před-
mět . Jejich pohled může být považován 
za strnulé zírání . Je to proto, že tito lidé 
se zaměřují na detaily pozorovaného 
předmětu . Jsou fascinováni určitým 
podnětem . 

Vzpomínám si na okamžik, kdy 
Káju upoutal metronom . Nejprve svým 
vzhledem a  následně po jeho spuštění 
ho zaujalo jeho pravidelné tikání s mož-
ností různých temp . Kája byl přístrojem 
uchvácen a nemohl se od něj odloučit . 

Lidé jako Kája mohou být přecit-
livělí na světlo, na blesk fotoaparátu, 
dokonce i  na vyzařování počítačové 
nebo televizní obrazovky . Naopak jsou 
fascinováni věcmi s nějakým světelným 
efektem – blýskající se zrcadlo apod . 

Dále mohou pozorovat tzv . tunelo-
vým viděním, kdy vnímají pouze pod-
něty, které se nacházejí v jejich zorném 
poli . Proto mají potíže vyhledat objekt 
na větší ploše . Dokáží sledovat jen to, co 
se nachází přímo před nimi . 

Když potřebuji s  Kájou pracovat na 
určité skladbě, umístím noty nebo po-
můcky se skladbou spojené na viditelné 
místo, abych tím upoutala jeho pozor-
nost a vzbudila tak jeho zájem, na kte-
rý poté navážu . (Poznámka ke kapitole 
2 .8 .) .

Sluchové vnímání
Přecitlivělost na sebemenší šelest, běž-
né zvuky, které zdravý člověk skoro 
nevnímá, např . slabý rozhovor dvou 
lidí, jim mohou způsobovat i  fyzickou 
bolest, může je vyrušit a traumatizovat 
náhlé zakašlání nebo kýchnutí – nějaký 
náhlý silný zvuk . Nebo naopak nemu-
sejí zareagovat ani na velmi silné hluč-
né podněty . Zakrýváním si uší reagují 
na situace, kdy se cítí být ohroženi . Ne-
příjemné jim mohou být také vysoké 
tóny ve skladbách . Tato sluchová přecit-
livělost může však s  věkem ustupovat . 
Protipólem přecitlivělosti je hyposenze 
-  to znamená, že postižení lidé nemu-
sejí reagovat ani na náhlý nebo velmi 
silný zvuk –  např . náhlé tlesknutí za 
hlavou . Mnoho rodičů si myslí, že jde 
o  sluchovou vadu, ale není tomu tak . 
U Káji jsem si všimla, že ho často velmi 
upoutají určité zvukové podněty, že se 
snaží napodobovat hlasem i na klavíru 
určitou hudební myšlenku, zvuk nebo 
melodii a snaží se ji napodobit naprosto 
přesně, a to dokonce i její výšku . 

Obdobná hyper i  hyposenzitivita se 
týká také čichových a chuťových vjemů . 
Pro klavírní vyučování je možné využít 
aromaterapii . Správně zvolený éterický 
olej žáka uvolní a příjemně naladí .

2. Individuální vzdělávací 
plán 

2.1. Rozvoj citového vnímání

V předchozích kapitolách jsem vás se-
známila se znaky, kterými se vyzna-
čují lidé, u  nichž byl diagnostikován 
Aspergerův syndrom . Rozhodnutí, 
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jakým způsobem budu s  žákem pra-
covat, je snazší po seznámení se s jeho 
diagnózou . Práce s postiženým žákem 
je v mnohém jiná, odlišná . Musela jsem 
nastudovat mnoho odborných knih, 
abych se dozvěděla, jak můj žák vnímá 
svět, jak mohu do jeho světa pronikat 
a  jak ho mohu ovlivňovat . Hudba je 
velmi výjimečná a  díky ní může Kája 
rozvíjet svůj citový život a to se mu také 
daří .

Jako prioritu jeho vzdělávání na zá-
kladní umělecké škole jsem si proto sta-
novila rozvoj jeho citového vnímání .

Bylo pro mě velmi těžké naučit se 
pronikat do jeho stavů zamlklosti . Ni-
kdy jsem netušila, v  jakém rozpolože-
ní přijde na hodinu a  jak bude hodina 
probíhat . Musela jsem mít promyšleno 
mnoho variant a  typů hodin, jak pra-
covat s  Kájou . V  případě, že se Kája 
dostavil na hodinu „ve svém vnitřním 
světě“, okamžitě jsem to na něm pozna-
la . Např . se stalo, že vstoupil do dveří 
a  kráčel přímo ke klavíru jakoby pro-
cházel nějakým pomyslným tunelem . 
Dveře nechal otevřené, aktovku odho-
dil doprostřed třídy, nenachystal si své 
věci, usedl ke klavíru a  začal hrát . To 
byly ty lepší případy - když začal hrát . 
Pokud se jen posadil, nevnímal, těkal 
očima po místnosti, tak jsem se ho sna-
žila z jeho stavu dostat rozhovorem, po-
vyprávěla jsem si s ním, co dnes prožil 
a jak se mu dařilo . Pokud se Kája zapo-
jil do hovoru, pak jsme plynule přešli 
k hraní, na hodinu výuky nástroje . V ji-
ném případě se usadil ke klavíru a začal 
sám od sebe hrát . Někdy to byly zhu-
debněné myšlenky, které vyjadřovaly, 
jak se právě cítí, na co myslí . Skladbičky 
byly improvizací, kde si pohrával s tóny 
nebo s tóninami . Mnohdy se nedokázal 
odpoutat od drobného motivku, vypo-
slouchával určitý tón, který ho zaujal . 
Neodváděla jsem jeho pozornost k  ji-
ným skladbám, které jsme měli spolu 
cvičit a  snažila jsem se, aby skladbu 
dále rozvíjel, rozpracovával . Často jsem 
se k němu přidala a vytvořili jsme spo-
lečně příjemnou atmosféru, při které se 
postupně uvolnil a na kterou jsem moh-
la opět navázat s plánovanou výukou . 

Ve skladbách se všemi žáky, nejen 
u Káji, se snažím, aby mí žáci měli ur-
čitý pocit a  náladu při hraní, aby hra-
nou skladbičku hráli s určitým citovým 
obsahem . O  totéž jsem usilovala také 

u Káji . Snažili jsme se všechny skladbič-
ky, včetně etud, hrát tímto způsobem . 
(Žáci mi vyprávějí o  svých pocitech 
a  o  obsahu hrané skladbičky) . Zjistila 
jsem, že je Kája velmi citlivý na vnímá-
ní tónin a že tóniny vidí v  těchto bar-
vách . 

C Dur – bílá barva
D Dur – modrá
E Dur – žlutá
F Dur – oranžová
G Dur - růžová
A Dur – zelená
H Dur – světle zelená
Cis Dur – slonová kost
Es Dur – žlutá
Fis Dur – červeno-růžová
Gis Dur – růžovo zelená (jako zmrzli-

na Twister)
B Dur – střední odstín zelené

Dále se snažím, aby žáci vnímali tóno-
rod durových a  mollových tónin, aby 
cítili co se děje, jaké napětí je v  septa-
kordech, v obratech akordů, aby se na-
učili vnímat pocitově stupnice . A podle 
těchto pocitů ve skladbách vystavěli 
také dynamiku . 

Kájovi se také začalo dařit frázová-
ní skladeb . Fráze jsme společně zpívali, 
představovali jsme si, že jsme zpěváci 
a Kája se naučil vnímat, ve kterých mís-
tech by se měl zpěvák vhodně nadecho-
vat . To ho velmi bavilo a do detailu se 
snažil frázi zazpívat a následně přenést 
na klavír . Přesto, že byla jeho poloha 
hlasu pro něj příliš vysoká nebo hlu-
boká, smáli jsme se tomu a dělalo nám 
to velkou radost . Pomocí dýchání jsme 
uvolňovali mysl a napětí svalů v celém 
těle . 

Do budoucna chci udělat Kájovi ra-
dost tím, že ostatním žákům z mé třídy 
zahraje své improvizované programní 
skladbičky .

S Kájou improvizaci provádím pod-
le obrázků, podle určitých vizuálních 
předloh, protože zrakové vnímání je 
u  těchto postižených dětí silnější než 
sluchové . Je mnohem jednodušší uká-
zat Kájovi určitý obrázek, aby lépe 
pochopil obsah, vcítil se do děje a aby 
u něho vyvolal určitý pocit . 

2.2. Individuální přístup

Učitel musí respektovat možnosti dí-
těte . Každý žák má jiné, individuální 

schopnosti, jak svůj zájem o hru na ná-
stroj zdokonalit . Učitel musí být citlivý 
a  znalý průvodce . K  citlivosti samo-
zřejmě patří i  znalost možností, jaký-
mi prostředky žáka k  jeho cíli dovést . 
U každého žáka je tempo učení odlišné, 
zvláště u dětí s nějakým druhem posti-
žení . Učitel se musí za svého žáka po-
stavit i v okruhu svých kolegů . Mnoho 
z nich postupuje podle navyklého sys-
tému, který vyhovuje zdravým dětem, 
a proto musí učitel své kolegy seznámit 
s  možnostmi, kterými postižený žák 
disponuje . Pokud žákův třídní učitel 
pozoruje v  průběhu školního roku, že 
jeho žák dělá maximum, ale hlavně 
jeví zájem o svoji hudební výuku, která 
ho obohacuje, musí se žáka zastat . Při 
postupových zkouškách v závěru škol-
ního roku jsem seznámila své kolegy 
s  Kájovou diagnózou, zdůraznila jsem 
jim, že ke Kájovi musíme přistupovat 
odlišně a nelze jeho hru srovnávat s vý-
kony stejně starých zdravých vrstev-
níků, kteří jsou schopni pojmout větší 
množství látky . Kájova pečlivá přípra-
va a pokroky, kterých dosáhl, byla pro 
mě směrodatná a dostačující, abych mu 
i přes nesouhlas některých svých kole-
gů prosadila hodnocení – výborný . Po-
važovala jsem za důležité chlapce dále 
pozitivně motivovat .

Při svých přípravách na hodinu jsem 
si kladla otázky: „Co bych já jako han-
dicapovaná očekávala od učitele?“ Od-
pověděla jsem si asi takto: „Chtěla bych, 
aby mě měl můj učitel rád takovou, 
jaká jsem, snažil se mi rozumět a  aby 
mě neporovnával s ostatními zdravými 
dětmi“ . Dále jsem se ptala sama sebe, 
co by Kája rád na hodině dělal, co ho 
zajímá, čím ho mohu zaujmout a  sou-
časně jakým způsobem lze u něj rozví-
jet hudebnost i technickou stránku hry . 
Učitel by se měl zajímat, jaké má jeho 
žák doma zázemí - jak doma cvičí, jestli 
hraje sám nebo s rodiči . 

 2.3. Soustředěnost 

Než jsem poznala Kájovu diagnózu 
a  než jsem pochopila, co se v  Kájovi 
odehrává, vadilo mi jeho chování . Kája 
vtrhl do třídy, nepozdravil, usedl ke 
klavíru, odmítal mě vnímat, poslou-
chat a  respektovat jako svého učitele . 
Prosazoval si svoji vůli . Nejdřív jsem 
to považovala za důsledek nedostatečné 
výchovy .
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Pokud jsem chtěla cokoliv říct k hra-
né nebo odehrané skladbě, nerespekto-
val můj názor . Když jsem po něm po-
žadovala opravit chybně zahrané mís-
to, začal skladbu hrát celou od úplného 
začátku . Nedokázal vyčlenit drobný 
motiv a pracovat na něm . Byl problém 
ho zastavit, vždy přehrál všechny repe-
tice . Musela jsem postupovat od celku 
k  drobnému problému . Skladbu jsem 
mu musela vysvětlit přesně, do detailu 
po formální stránce . Výstavba skladby 
ho vždy velmi zaujala . Také nám trvalo 
dlouhou dobu, než se Kája dokázal sou-
středit na hru a  naučil se respektovat 
skutečnost, že vedle něj sedím a že po 
něm něco požaduji . 

Kája mi dá vždy svým neposedným 
chováním najevo, kdy už ho činnost 
přestane zajímat a  kdy jeho pozornost 

slábne . Projevuje se to hlavně poskako-
váním, fyzickým neklidem, mnohdy se 
zvedne z klavírní židle a přejde v míst-
nosti k  předmětu, na který přesune 
svoji pozornost a začne si ho spontánně 
prohlížet . Proto je nutné střídat často 
činnosti . S  věkem se jeho pozornost 
prohloubila, nyní se dokáže soustředit 
déle na jednu činnost . 

Pokud jsem chtěla zasáhnout a opra-
vit postavení jeho rukou, aby skladbu 
více prožil, musela jsem mu sáhnout na 
ruce, nebo se ho dotknout . Jeho reakcí 
bylo, že mě silou odmrštil z mého mís-
ta . Někteří mí kolegové, když mě potká-
vali na chodbě s Kájou, pokyvovali hla-
vou a soustrastně mně dávali najevo, že 
vědí, že s ním není jistě lehká práce . Vy-
učování takového žáka mi však po čase 
přišlo normální a  nikterak neobvyklé . 

Počáteční potíže se nám postupem 
doby podařilo překonat . Velkou záslu-
hu na jeho pozitivním vývoji připisuji 
také velmi dobrému vedení jeho rodičů 
(kteří jsou velmi obětaví, ale hlavně dů-
slední) a jeho osobní asistentce ve škole, 
kteří s ním tráví většinu času . 

Doufám, že jsem mu pomocí hudeb-
ní terapie pomohla ke zlepšení jeho sta-
vu .

Kája začal po dvou letech mnohem 
lépe spolupracovat . Nyní se nám už 
také daří zasáhnout do skladby a vyhle-
dat v ní podstatu, při procvičování ur-
čitého místa se nevracet a nepřehrávat 
skladbu celou od začátku . Kája udělal 
veliký pokrok .

MATERIÁLY DO VÝ UK Y
Jak to bylo, Pohádko?

Tato otázka napadla chlapce Miška, který se otevřením kou-
zelných dveří dostal do hudební pohádky. Objevil za nimi 
různé hudební nástroje a noty veselých písniček, které po-
letovaly všude kolem. Miškovi se představily i barvičky k no-
tám a naváděly ho, aby si písničky vymaloval.

Kouzlo pohádky, která vede začínající muzikanty v před-
školním věku cestou poznávání hudební teorie, tvořivosti 
a  fantazie, najdete v  nedávno vydané publikaci „Krajina 
HUDBA a jej obyvatelia“. Její autorkou je Mgr. Gabriela 
Badinová a ilustracemi ji opatřila výtvarnice Iris Bachratá.

Miško se ocitne společně s hudebními nástroji v králov-
ství hudby, kde noty mají jména jako princezna, děvčátka 
a chlapci nebo jako zvířátka. Do kouzelného království při-
jede cirkus až z  Itálie a  připraví notičkám zábavu, u  které 
se nebudou nudit. Chlapec potkává první hudební přátele 
(Gabiku a Emila) – noty „g“ a „e“ – a už vzniká první písnička 
na dvou tónech. Miško se začíná učit zapisovat noty. Aby se 
mu lépe kreslilo, může u všeho využít říkanky.

Kniha je plná všemožně využitelných písní a říkadel, kte-
ré se úzce vztahují k právě probírané látce. K učení a opa-
kování nabízí během vyprávění mnoho otázek, které po-
máhají k soustředěné pozornosti dětí, a následné pracovní 
listy jsou zábavnými domácími úkoly, na kterých si zopakují 
a upevní, co se ve škole naučily. Děti však nezůstávají pouze 
u hudební teorie. Mají možnost popustit uzdu fantazii a tře-
ba si namalovat obrázky k říkadlům. Je zde pamatováno i na 
vedení dětí k tvořivosti – časem dostane malý žáček úkol, 
aby na známý text zkusil napsat melodii. Písnička s vlastním 
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obrázkem a vlastní melodií jistě přinese dětem radost z tvo-
ření vlastní hudby.

Kniha je napsaná tak, aby dětskou pozornost stále vedla 
ke čtení (přednášení) pedagoga a  zároveň prohlížení ob-
rázků, k hlasovému projevu (dynamika), vyzývá děti k pohy-
bu (tempová označení) a vždy dbá na spojování sluchových 
představ a  identifikaci s  praktickým využitím vědomostí. 
V  knize také najdeme pokyny ke správnému zápisu not 
(např. nota – holčička Hanka na třetí lince, má jeden copá-
nek delší na správné straně, kam se píše nožička).

Miško se za nějaký čas dostal i do paláce královny Cecilky 
První, kde ho u brány přivítal basový klíč. V království ba-
sového klíče potkal Miško další pohádkové bytosti. Sedm 
trpaslíků (malá oktáva), sedm obrů (velká oktáva) a ve velké 
hloubce hrály všechny kontrabasy světa hudbu, která do-
provázela sedm hlučných hromů-blesků.

V knize najdeme i  další potřebné znalosti k  počátkům 
hry na nástroj, jako jsou pomocné linky, kapitoly o  rytmu 
a délce not, děti se seznamují s dalšími hudebními nástroji, 

naučí se mnoho nových písniček a říkadel a mají dostatek 
příležitostí k opakování.

Kniha „Krajina HUDBA...“ není klavírní školou. Je doplně-
na písněmi o notách, rytmu, hudebních pojmech atd. Ob-
sahuje pracovní listy, které jsou velmi dobře použitelné jako 
domácí úkoly, ale i  jako opakování látky při výuce klavírní 
hry. Učí děti správnému psaní not a pomlk, klíčů, hudební-
ho názvosloví, poznávání hudebních nástrojů atd.

Neměla by být využívána bez Metodiky, která pomáhá 
pedagogovi radami a vysvětlením, jak dále pracovat s po-
hádkovou knihou nebo jak dále zpestřit hodiny výuky.

Krajina HUDBA a  jej obyvatelia je inspirativním čtením 
pro každého, kdo se chce zábavným způsobem seznámit 
s hudební teorií nebo si zopakovat základy hudební nauky.

Brno 26. 3. 2014

Marcela Slaná

Užitečný pomocník do klavírní třídy

Dětský pedálový adaptér se v  posled-
ních letech stává běžným vybavením 
klavírních tříd základních uměleckých 
škol . Některé děti začínají s  hrou na 
nástroj ve velmi nízkém věku, veřejně 
vystupují, účastní se klavírních soutěží 
a na pedály klavíru ještě nedosáhnou . 

Starší metodika zařazovala použi-
tí pedálu až po několika letech výuky, 
kdy jednoduše řečeno mladý klavírista 
k pedálům „dorostl“ . I tak některé děti 
menšího vzrůstu byly nuceny nohu 
k  pedálům různě natahovat a  při hře 
téměř stát . Taková situace dnes už ne-
musí nastat, protože i  u  nás je možné 
zakoupit více typů dětského pedálové-
ho adaptéru . 

Současná klavírní pedagogika po-
čítá s užitím pedálu od prvních hodin 
výuky . Chceme-li žáka již od počátku 
zaujmout krásou klavírního zvuku, 
pravý pedál se k  tomu přímo nabízí . 
U začínajících žáků jej můžeme využít 
při improvizaci na pentatonice či ce-
lotónové stupnici, k různým zvukovým 
hádankám i experimentům . 

Osobně mám zkušenost se dvěma 
typy pedálových adaptérů . První typ 
od výrobce Fidgety Feet je pouze s jed-
ním  pedálem a  má menší hmotnost . 
Druhý, původem ze Španělska, je dvou-
pedálový, má větší hmotnost a  je tedy 
stabilnější . U tohoto adaptéru je možné 
nastavit vzdálenost mezi pedály na ná-

stavci a tím ho přizpůsobit pro nástroje 
se dvěma či třemi pedály . Oba adaptéry 
jsou výškově nastavitelné a  použitelné 
ke všem typům pianin i křídel .

Každý učitel si určitě sám vybere 
vhodný adaptér do své klavírní třídy . 
Důležité je, aby děti nebyly ochuzeny 
o  použití pedálů a  mohly od počátku 
hry využívat jejich možností .

Miroslava Raková
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O Brněnském klavírním mládí

Koncert Brněnské klavírní mládí patří 
k  tradičním slavnostním okamžikům 
malých i větších klavíristů a milovníků 
klavírní hry. Ten letošní se konal v pon-
dělí 10. března v  koncertním sále Be-
sedního domu v Brně. Klavírní tvorba 
17. - 20. století zazněla v podání vybra-
ných žáků ze sedmi brněnských ZUŠ 
a  tří studentů brněnské konzervatoře. 
U  zrodu těchto jedinečných koncertů 
stojí přední pedagožka klavírní hry 
a  současná vedoucí klavírního oddě-
lení na Konzervatoři v  Brně, paní pro-
fesorka Eva Horáková. Požádali jsme jí 
při této příležitosti o rozhovor.

Jak vznikla myšlenka založit v Brně 
koncerty s názvem Brněnské klavír-
ní mládí?
Na jaře roku 2007 byli pozváni čerstvě 
ocenění brněnští laureáti klavírní sou-
těže AMADEUS k  účinkování na kon-
certě Konzervatoře Brno. Vystoupení 
vedle „velkých“ studentů bylo krásné 
i dojemné a tehdy vznikla idea společ-
ných koncertních vystoupení klavíris-
tů z brněnských ZUŠ a konzervatoře. 

Od myšlenky k realizaci bývá dlou-
há cesta. Platí to v tomto případě?
Díky podpoře a zájmu vedení konzer-
vatoře a aktivní spolupráci oslovených 
zástupců základních uměleckých škol 
se podařilo uvést tuto myšlenku v  ži-
vot poprvé v březnu 2008 s nadějí, že 
se stane pravidelnou tradicí v  kultur-
ním životě Brna. Od jara 2008 se tedy 
v  Besedním domě konají každoročně 
tyto krásné přehlídky malých a  mla-
dých brněnských pianistů.

Kdo všechno se na Brněnském 
klavírním mládí podílí? 
Organizátorem těchto koncertů je 
Konzervatoř Brno, důležitý je ovšem 
aktivní zájem brněnských základních 
uměleckých škol o  tuto spolupráci. 

Vystoupení v  krásném a  inspirujícím 
prostředí Besedního domu s kvalitním 
nástrojem má být ušlechtilou odmě-
nou všem, kteří klavíru věnují mnoho 
práce, času a  nadšení a  dosahují nad-
průměrných výsledků. Chceme pouká-
zat na důležitost a prospěšnost práce 
učitelů ZUŠ a  provázanost s  dalším 
stupněm studia klavíru na konzervato-
ři. Usilujeme o rozvíjení spolupráce br-
něnských uměleckých škol na různých 
stupních včetně předvedení jejich 
výsledků směrem k  široké veřejnosti 
a  o  zdůraznění významu umění jako 
bohatství v našem životě. 

Pronájem koncertního sálu není 
levná záležitost. Jakým způsobem 
se daří řešit finanční stránku toho-
to koncertu?
Zúčastněné školy vždy souhlasily 
s  povinností zakoupit určitý počet 
vstupenek, což pokrývá část nákladů, 
tedy především pronájem Besedního 
domu. Důležitá je též finanční podpo-
ra projektu, o  kterou žádáme město 
Brno. Zbylá část je pak v  režii konzer-
vatoře.

Jak dlouho trvá příprava celé akce?
S přípravou začínám vždy po začátku 
školního roku, kdy vyzývám základní 
umělecké školy, aby o  projektu uva-
žovaly a v prosinci podávaly přihlášky 
žáků, které poté zpracovávám. V  po-
sledních letech připravuji  výběrovou 
přehrávku na konzervatoři, která se 
koná koncem ledna. Zájem je totiž stá-
le veliký, a toto je cesta ke spravedlivé-
mu a objektivnímu výběru. 

 Jak probíhá výběr vhodných účin-
kujících? Co je pro výběr rozhodu-
jící?
Tato přehrávka probíhá za přítomnos-
ti pedagogů oddělení klávesových 
nástrojů konzervatoře, výběr probíhá 

standardní cestou, tedy hodnocením 
a následnou diskusí. Všímáme si talen-
tu i vyspělosti žáků, jejich dosavadních 
výsledků, záměrem je též co nejpest-
řejší zastoupení žáků, pedagogů i jed-
notlivých škol. Bereme samozřejmě 
v úvahu, že repertoár do březnového 
koncertu ještě pravděpodobně dozra-
je. 

 Koncert je zatím nabízen brněn-
ským žákům ZUŠ a konzervatoře. 
Uvažujete do budoucna o rozšíření 
například na ZUŠ v oblasti Brno-
venkov nebo na studenty vyšších 
stupňů uměleckého vzdělávání 
v Brně?
O těchto různých možnostech každo-
ročně uvažuji, ale z vlastní zkušenosti 
vím, jak náročné je vše dobře zorgani-
zovat a připravit i v dosavadní podobě, 
a domnívám se, že rozšíření by proza-
tím bylo velmi organizačně kompliko-
vané. Ale nikdy neříkej nikdy, myšlen-
ka je to krásná.  

 Vyvíjíte i další návaznou spolu-
práci mezi studenty a pedagogy 
konzervatoře a ZUŠ?
Domnívám se, že snahy z  obou stran 
o spolupráci splňují i další projekty, na-
příklad v  celé republice známé a  vyu-
žívané Klavírní soboty na Konzervatoři 
Brno. Je to vzdělávací program přede-
vším pro učitele ZUŠ, který existuje od 
roku 2004 a  slaví tedy deset let exis-
tence. Zde nabízíme učitelům nejen 
odborné přednášky, ale též možnost 
individuálních konzultací učitelů a  je-
jich žáků s  pedagogy konzervatoře. 
Stále populární zde zůstává polední 

„koncertík“, ale též výukové semináře 
našich významných pianistů a  kla-
vírních pedagogů. Konzervatoř Brno 
organizuje také tzv. Kurzy mladých ta-
lentů, kde se zájemci připravují k přijí-
mací zkoušce na konzervatoř v lekcích 
hlavního oboru a  teoretické přípravy. 
Samozřejmě existuje také individuální 
spolupráce mezi pedagogy. 

ROZ HOVOR
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Co považujete za největší přínos 
těchto koncertů?
Výrazným pozitivem, které provází 
Brněnské klavírní mládí, je schopnost 
řady uměleckých škol spolupracovat 
na projektu, který prezentuje široké 
veřejnosti uměleckou výchovu jako 
samozřejmý prvek ve výchově vůbec. 
Děti, které si oblíbily hru na některý 
hudební nástroj a věnují svému koníč-
ku nebo i budoucímu povolání spous-
tu času a úsilí, budou pravděpodobně 

i jako dospělí preferovat v životě určité 
pozitivní a  ušlechtilé hodnoty. V  ne-
poslední řadě podobné akce motivují 
mladou generaci klavíristů a přispívají 
k  posilování zdravé ctižádosti i  sebe-
důvěry na koncertním podiu. 

Plánujete do budoucna nějaké 
změny nebo novinky?
Přesto, že vyzývám k  účasti všechny 
brněnské základní umělecké školy, 
v  dosavadních sedmi ročnících vystu-

povali žáci ze stále stejného okruhu 
škol, což je trošku škoda. Považovala 
bych za úspěch, kdyby se v budoucnu 
podařilo motivovat k účasti žáky i uči-
tele a  učitelky z  dalších brněnských 
ZUŠ. 

Ptala se Věra Chmelová

Almanach skladatelské soutěže žáků ZUŠ 2013

Pro třetí číslo Pianissima jsem vybrala skladby z Almanachu 
skladatelské soutěže žáků ZUŠ 2013 . Je skvělé, že i naši mla-
dí studenti ZUŠ se aktivně věnují komponování . Pokud se 
účastní celostátní soutěže ZUŠ v oboru Skladba, dostávají se 
jejich nejzdařilejší kompozice do povědomí prostřednictvím 
tohoto sborníku .

Organizací 7 . ročníku skladatelské soutěže pro školní rok 
2012/2013 byla pověřena ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve 
Slezsku . Almanach sestavil Petr Hanousek, ilustrace pochá-
zejí od žáků výtvarného oboru ze třídy Aleny Zupkové .

Almanach obsahuje skladby celkem dvaceti autorů . Jedná 
se o skladby pro různé hudební nástroje a zpěv . Z klavírních 
děl bych ráda jmenovala skladbu „Veverka“ od Kateřiny Škar-
kové, „A lístek odlétá“ od Elišky Borákové, „Hádavé vrány“ 
od Veroniky Borákové, opět „Veverky“ od Petro Slámy, tři 
skladby s názvy „Sen o snu“, „Sen o přízracích“ a „Sen o hře 
vydry a mrože“ od Kláry Jelenové, dále skladbu „V rychlíku“ 
od Jiřího Dvořáka, „Úzkost“ od Darii Moiseevy, „Toccatinu“ 
od Václava Špírala, čtyřruční skladbu „Rytmy“ od Vojtěcha 
Kříže a „Night counting“ od stejného autora .

Obtížnost skladeb odpovídá věku a pokročilosti jednotli-
vých skladatelů, kteří byli rozděleni do tří věkových katego-
rií: 1 . kategorie pro žáky narozené v roce 2002 a později, 2 . 
kategorie pro žáky narozené v roce 1997 a později, 3 . katego-
rie pro žáky narozené před rokem 1997 .

Všechny zaslané kompozice byly nejprve ohodnoceny od-
bornou porotou a  rozděleny do zlatého, stříbrného a  bron-
zového pásma . Žáci se zlatým pásmem byli pozváni na fi-
nále soutěže, které se konalo 13 . - 14 . června 2013 na zámku 
v Hradci nad Moravicí . V rámci slavnostního koncertu zde 
zazněly v  podání autorů nebo studentů opavské Církevní 
konzervatoře všechny kompozice oceněné zlatým pásmem . 
Zároveň každý oceněný autor obdržel Almanach, který ob-
sahoval nejlépe ohodnocené skladby . 

Z tohoto almanachu jsem vybrala na ukázku dvě skladby, 
a to Hádavé vrány Veroniky Borákové a první a druhou část 
čtyřruční skladby Rytmy od Vojtěcha Kříže . I další zmíně-
né skladby jsou velmi pěkné a zajímavé . Pokud máte zájem 
o Almanach nebo třeba jen o konkrétní klavírní skladbičky, 
kontaktujte organizátora soutěže Petra Hanouska emailem 
na adrese:  zus .haj@volny .cz .

Věra Chmelová

NOTOVÁ PŘÍLOHA

mailto:zus.haj%40volny.cz?subject=zus.haj%40volny.cz
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Z AHR ANIČNÍ OKÉNKO
Obliba klavíru a numerické notace v Číně

Obliba klavíru
Ano, Číňané klavír milují a  zhruba 40 
milionů dětí se na něj učí hrát. To je 
obrovské číslo a odhaduje se, že bude 
mít stoupající tendenci. 

Obliba tohoto nástroje nastala 
po  období kulturní revoluce (1966-
1976), kdy byly za vlády Mao Ce-Tunga 
uzavírány školy, perzekuováni intelek-
tuálové a umělci, nevydávala se žádná 
umělecká literatura, hudební nástroje 
se ve velkém ničily a  dokonce i  chrá-
my a  kláštery byly vypleněny. Přesto-
že toto období trvalo pouze 10 let, jak 
uvádí oficiální zdroje, s  jeho následky 
se můžeme setkávat bohužel i v dneš-
ních dnech. Nově získaná svoboda pak 
vedla k  opětovnému zájmu o  umění. 
Rodiče, kteří milovali umění a  často 
byli kvůli tomu vyhnáni na venkov 
k nuceným pracím, chtějí svým dětem 
nyní dovolit vše, co oni sami nemohli. 
A  i když je tento „koníček“ pro ně vel-
mi drahý, usilují všemi prostředky, aby 
zajistili svým dětem vše, co je potřeba. 
Uvědomme si, že vyučovací hodina 
klavíru stojí cca. 200 RMB = 600Kč, ale 
například plat dělníka se pohybuje 
kolem 2.000 RMB tedy 6.000 Kč1. Na 
druhou stranu pro střední a vyšší třídu 
je módou chodit na drahé lekce kla-
víru a  doma cvičit jen na těch nejlep-
ších značkách klavíru, stejně jako mít 
v  garáži třeba Rolls-Royce. Vždyť plat 
manažera v nadnárodní společnosti je 
srovnatelný například s  platem v  Ně-
mecku.

V  posledních letech byl zazname-
nán obrovský nárůst žáků také díky 
ikonám jako je Lang Lang a  Yundi Li. 
Zejména Lang Lang je vůdčí osob-
nost, medializovaná superstar, celebri-
ta, koncertuje po celém světě, založil 
svou vlastní hudební školu „Hudební 
svět Lang Langa“, má vlastní design 
bot Adidas a hrál dokonce i ve Washin-

1  Průměrná mzda je v každé oblasti mírně 
odlišná .

gtonu v Bílém domě. Číňané mají rádi 
přesně takovýto typ osobnosti, kdy se 
z obyčejného chudého kluka z venko-
va kdesi za Pekingem stane fenomén 
s  pověstí rockové hvězdy s  meziná-
rodně uznávanými úspěchy, a proto je 
zdrojem vášně, inspirace a velkou mo-
tivací pro mladé lidi.

Numerická notace
Díky kulturní revoluci, politické i lid-

ské izolaci, jsme se ani my na západě 
nedozvídali informace o čínské hudbě 
či o jejich odlišném vzdělávání. U dětí 
hraje významnou roli propojení teo-
rie a  intonace. Od útlého věku zpívají 
tradiční písně podle numerické nota-
ce, která je velmi rozšířená. V podstatě 
všechny písně, jak lidové tak umělé, po-
užívají tuto prastarou notaci a klavíris-
té podle ní nejen zpívají, ale zejména 
tyto písně doprovázejí, což vyžaduje 
velkou schopnost improvizace, rych-
lého odvozování, umění transpozice 
a vhled do charakteru písně. My učite-
lé známe tuto notaci ve zjednodušené 
formě z některých klavírních škol, jde 
o  zapsání písně či skladby v  číslech. 
V Číně je tento systém plný nejrůzněj-
ších značek a nazývá se Jiănpŭ.

Ačkoliv by se zdálo, že je to záleži-
tost pouze asijských zemí (numerická 
notace je také v  arabských státech, 
Indii a  dalších), nalézáme v  historii 
evropské hudby mnoho důkazů svěd-
čících o opaku. Již z  roku 1578 máme 
doklad od renesančního skladatele  
Hernanda de Cabezóna – „Obras para 
tecla de arpa y  vihuela“ a  pravděpo-
dobně první zmínka o  numerické no-
taci je v Traité de la musique théorique 
et pratique contenant les préceptes 
de la composition z roku 1639 (novější 
edice z roku 1646) od jezuity Antoina 
Parrana. Dále pak známe numerickou 
notaci od Jeana-Jacquese Rousseaua 
z  roku 1742, anebo autorů jako je Pie-
rre Galin (1786-1821), Aimé Paris (1798-

1866), Émile Chevé (1804-1864) a mno-
ho dalších2. Avšak právě v Číně je tato 
notace nejvíce používána a  k  jejich 
tradičním nástrojům existuje dokonce 
několik verzí.

Jiănpŭ v překladu znamená „zjedno-
dušená notace“ a  opravdu, naučit se 
základy zabere pouze pár minut a její 
principy lze jednoduše vysvětlit napří-
klad na známé písni Amazing Grace3. 
Nejprve je zde orientačně uvedena 
tónina, ve které se nejčastěji píseň zpí-
vá a v jakém je taktu, zde v C dur (tedy 
1=C) a v ¾ taktu. Místo not se řídíme 
pouze podle stupňů, v  jednočárko-
vané oktávě to znamená 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 = do, re, mi, fa, sol, la, si (v Číně se 
učí podle solffége). Pokud by byla nad 
číslem uvedena tečka, znamená to, 
že hrajeme o  oktávu výše (viz 1. takt, 
dvoučárkovaná oktáva) a  tečka pod 
notou značí naopak hru o oktávu níže. 
K vysvětlivkám hodnot not: 

Nota celá 1---, nota půlová 1-, nota 
půlová s  tečkou 1--, nota čtvrťová 1, 
nota čtvrťová s  tečkou 1., nota osmi-
nová 1, nota šestnáctinová 1= a pomlky 
se zaznamenávají číslem 0. Křížky, béč-
ka a  odrážky jsou většinou uváděny 
před notou, dynamická znaménka se 
píší stejně jako u západní notace, stej-
ně tak i  obloučky nebo ozdoby. Pro-
blém nastane až u  označení staccata, 
kde jsme zvyklí na tečku, proto ji pro 
přehlednost zobrazují tučně, aby se 
to náhodou nespletlo s  výškou noty. 
A pokud byste v notách někdy uviděli 
obrácený trojúhelník s, vězte, že máte 
hrát staccatisimo.

2  The music notation Project [online časo-
pis] . Dominique, WALLER .  Numerical 
notation systems . Dostupné z: http://mu-
sicnotation .org/

3 Amazing Grace [online databáze] . Do-
stupné z: https://www .google .com/
search?q=numerical+notation+ama-
zing+g race&espv=2&es _ sm=122&-
source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=N-
F0pU4a6Ksb0lAXi44CoCA&ved=0CA-
cQ_AUoAQ&biw=1280&bih=685

http://musicnotation.org/
http://musicnotation.org/
https://www.google.com/search?q=numerical+notation+amazing+grace&espv=2&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=NF0pU4a6Ksb0lAXi44CoCA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=685
https://www.google.com/search?q=numerical+notation+amazing+grace&espv=2&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=NF0pU4a6Ksb0lAXi44CoCA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=685
https://www.google.com/search?q=numerical+notation+amazing+grace&espv=2&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=NF0pU4a6Ksb0lAXi44CoCA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=685
https://www.google.com/search?q=numerical+notation+amazing+grace&espv=2&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=NF0pU4a6Ksb0lAXi44CoCA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=685
https://www.google.com/search?q=numerical+notation+amazing+grace&espv=2&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=NF0pU4a6Ksb0lAXi44CoCA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=685
https://www.google.com/search?q=numerical+notation+amazing+grace&espv=2&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=NF0pU4a6Ksb0lAXi44CoCA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=685
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To byla jen malá ukázka, jak si „pře-
číst“ píseň, která je zde uvedena ve 
čtyřhlasu, a  není nezajímavé, že Čí-
ňané umí číst stejně dobře západní 
notaci jako jejich „čínskou“, možná na 
rozdíl od nás. V  každém případě je 
velmi vhodná a  jednodušší při použí-
vání transpozice, rozvíjí logiku a  into-
načního slyšení. Vůbec jejich důraz na 
intonaci je hodný obdivu. Číňané slyší 
barevně, každá nota má svůj hlubší 
význam a  sama jejich řeč je založena 
na správné intonaci. Ale o  tom všem, 
o hlubším významu tónů a také o pen-
tatonice si budeme povídat zase příště.

Šárka Bartošová

AMAZING GRACE

A -  maz - ing- grace! How sweet the sound, That saved  a    wretch like  me!

I       once  was lost,    but   now   I`m found, was  blind, but   now    I    see.

5      1   -  1    1   -   1     6   -   6   1    -   1     5   -   5     1   -   1   7  -
1      1   -  5    1   -   5     4   -   4   1    -   5     1   -   3     5   -   1   5  -

5     1   -  31  3   -   2     1   -   6    5   -    5     1   -   31   3   -   23  5 -
3     3   -  5    7   -   7     4   -   4    3   -    3     3   -   5     1   -   5    5 -

23    5  -  31   3   -   32   1   -   6   5   -    5     1   -   31   3   -   2   1  -
5      3   -  5    7   -   7     4   -   4   3   -    3     3   -   5     1   -   4   3  -
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Z A JÍMAVÉ PŘEKLADY
ANDRÁS SCHIFF

Akým spôsobom zapadá hudba do 
nášho počítačového, iPhonového In-
ternetového sveta? Táto otázka bola 
poprednou, keď som sa stretol s  An-
drásom Schiffom na Beethovenfeste 
v Bonne . A on bol ten, ktorý ju kládol . 
Nasledujúce ráno po Beethovenovskom 
recitále v skladateľovom rodnom meste 
sa zdalo byť vhodným momentom na 
zistenie, aký názor má maďarský klavi-
rista –  žijúca legenda klavírneho sveta 
–  na zmeny v  hudobnom svete počas 
jeho hudobnej kariéry, ktorá sa sama  
stala veľmi významnou . 

Schiff strávil 21 . decembra svoje 60te 
narodeniny vo Wigmore Hall, kde za-
hral program pozostávajúci len z  Ba-
chových Goldbergových variácií . Po 
jeho vystúpení mu Wigmorský riadi-
teľ, John Gilhooly udelil Zlatú Medailu 
spoločnosti Royal Philharmonic . 

Keďže študoval vo svojej rodnej Bu-
dapešti na Lisztovej Akadémii, Schiff 
v sebe prechovával niektoré z najlepších 
maďarských vlastností – najmä serióz-
ne poňatie významu a  horlivú odda-
nosť čistému hudobnému obsahu . Béla 
Bartók preňho ostáva hrdinom ako hu-
dobným, tak aj ľudským – a je zaujíma-
vé si všimnúť,  pri počúvaní Bartóko-

vých vlastných nahrávok, neobyčajnú 
podobnosť Schiffovmu tónu .

Z  času na čas sa môže zdať, akoby 
zostúpil z iného sveta, ktorý je odlúče-
ný od toho technológiami posadnutého 
21 . storočia . A  aj keď mal vždy povesť 
niekoho, kto neplytvá slovami, jeho 
prístup sa časom akosi zmäkčil; a radšej 
než aby sa nechal zmocniť pesimizmom 
nad súčasným stavom hudobného sve-
ta, je odhodlaný pomôcť veci napraviť .

„Nemyslím si, že je klasická hudba 
v  takej kríze ,  ako ľudia hovoria“, po-
znamenal Schiff . „Klasická hudba pre-
kvitá .“  Nie je to len o  tom, že sú jeho 
koncerty vo všeobecnosti zaplnené . 
„Len choďte na [BBC] koncerty: krás-
ne, zaujímavé, dobrodružné programy 
a skvelé publikum . A nedávno som bol 
v Číne a v Soule v koncertných sálach 
s  3000 poslucháčmi o  priemernom 
veku pod 20 rokov . Čiže nie je nedosta-
tok mladých .“

Skôr má pocit, že kríza sa nachádza 
v  kvalite, hĺbke a  chápaní . „Existuje 
viac koncertov než je treba, z  ktorých 
niektoré nie sú veľmi dobré a nie sú do-
statočne dobre odlíšené .“ Mladšie pub-
liká nemajú rovnaké pozadie a vzdela-
nie ako tí starší . V živote mladých ľudí 
zvyklo byť miesto pre hodiny jazyka, 
baletu a hudby . To už však nie je úplne 
dnešným prípadom .

 „Vizuálny element nie je nepodstat-
ný a  preto niektorí z  nás milujú živé 
koncerty . Ak by som si mal ja vybrať 
medzi živým koncertom a  štúdiovou 
nahrávkou, vybral by som si koncert, 
pretože je neopakovateľný . Pamätám sa 
na všetky svoje koncertné zážitky – An-
nie Fischer, Rudolf Serkin, alebo Svia-
toslav Richter, vystupovali na pódium 
bez teatrálnosti . Proste vošli cez dvere 
a akosi to zmenilo svet . V našej vizuá-
lne orientovanej spoločnosti sa stala vi-
zuálna zložka príliš dôležitou, myslí si 
Schiff, v negatívnom zmysle . „Tak veľa 
mladých huslistiek je dnes marketingo-
vaných ako modelky ženských časopi-
sov – je to pre ne až ponižujúce . A ľudia 
si myslia že choreografia dirigovania je 
viac dôležitá než to, čo počúvajú . Veľa 
interpretov má skvelú choreografiu, ale 
veľmi malú hĺbku, alebo chápanie hu-
dobnej podstaty .

„A  dalšia vec je spôsob, akým sa 
interpreti nielen hádžu dookola, kým 
hrajú, ale aj to, že dokonca sa to od nich 
nejakým spôsobom očakáva . Problém 
je, má pocit, že to môže byť kontra-
produktívne plytvanie energiou , ktorá 
by sa dala lepšie využit na hudbu sa-
motnú .“ „Velkí huslisti, ako Heifetz ale-
bo Oistrakh nerobili žiadne nepotrebné 
fyzické pohyby . Dnes sú huslisti ako za-
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klínači hadov . Prečo proste nemôžu stáť 
na mieste?“

To isté pri klavíri: „Klaviristi ako 
Cortot, Rubinstein alebo Horowitz – iba 
zbežne vidíte ako sa im hýbu ruky po-
čas toho ako hrajú . Majú fyzickú auru, 
ale nepreháňajú svoje pohyby . Myslím, 
že veľká časť verejnosti si dnes myslí, že 
hudobník, ktorý nerobí choreografiu je 
nudným hudobníkom . Chcú, aby bola 
hudba dramatickou: pena by vám mala 
tiecť z úst! Ale toto môže byť vyliečené 
vzdelaním .“

Schiff sa stal vášnivým pre túto 
stránku svojich aktivít – jeho prednášky 
a masterclassy vo Wigmore Hall si zís-
kali enormné nadšenie (sú na YouTube) . 
„O týchto veciach musíte hovoriť,“ vra-
ví . „Neprídu samé od seba .“ Plánuje viac 
– oveľa viac – a je to naše veľké šťastie, 
ze Wigmore, kde je takmer ikonou, má 
veľký rešpekt k jeho ideám (nápadom) .

Keď už hovoríme o  ikonách, tak 
Schiff ich zbiera . Je veľkým zberateľom, 
ako pri, tak aj mimo klavíru . Zjavne 
obdarený pamäťou ako slon, chopil sa 
jednej kompletnej série za druhou: Ba-
chove série klavírnych prác, Schubreto-
ve sonáty, Brahmsove komorné sklad-
by s  klavírom, habadej od Mozarta, 
húfy od Bartóka, kvantum od Haydna 
a možno najviac od Beethovena .

ZMENENÝ BEETHOVENOM
Schiffove dobrodružstvá s  kompletný-
mi Beethovenovými sonátami pre kla-
vír začali pred desiatimi rokmi . Počkal 
až mu bolo 50 rokov, kým sa do nich 
pustil a odvtedy sa zahlboval viac a viac 
do Beethovenovho sveta . Čast jeho 
veľkých narodeninových osláv zahŕňa 
púšťanie nahrávky, na ktorej hrá Dia-
belli Variácie dvakrát: raz na klavíri od 
Franz Brodmanna (brat Jozefa, učiteľa 
Ignaza Bösendorfera) a  raz na Bech-
stein koncertnom grand z 1921 pôvod-
ne vlastneného klaviristom Wilhel-
mom Backhausom, na ktorom Schiff 
predvádzal po svete sonátove cykly .

Podľa Schiffa by nikto nemohol žiť 
s Beethovenovou hudbou tak dlho, aby 
sa to neodzrkadlilo na jeho hraní rov-
nako ako na jeho osobnosti . K  tomu 
prvému hovorí, že „Obohacuje to váš 
zvuk . Zistil som, že spôsob, akým hrám 
Schuberta, Mozarta, alebo dokonca Ba-
cha z toho prospieval . Mám teraz hlbšiu 
znalosť zvuku, ktorú môžem aplikovať 

v istej miere  – niečo vezmete, niečo ne-
cháte, nikdy nemusíte použiť všetko, ale 
je veľmi dobre mať ju k dispozícii . A je 
to veľmi cenné v práci ako Diabelli Va-
riácie, pretože sa musíte meniť v sekun-
de, ako chameleón .“

Je to však ľudská, osobná zložka 
Beethovenovej hudby, ktorá zanechala 
najväčší účinok . „On je najľudskejší zo 
skladateľov a  ja považujem jeho odkaz 
za nesmierne silný . Dal mi tiež odvahu 
– politicky tiež, v zmysle mojich nie prí-
liš dobrých skúseností s  Maďarskom .“ 
Schiff cítil, že posledné roky nie je mož-
né sa vrátiť do svojej rodnej Budapešti 
po zákerných, výhražných „žartíkoch” 
ako reakciou na jeho úprimný pohľad 
na vzrast rasizmu, antisemitizmu a ul-
tra pravičiarstva v  posledných rokoch . 
„V relatívne kľudných časoch si uvedo-
míte potrebu ľudskej odvahy,“ hovorí . 
„Tam stojí Beethoven ako svetlo na dia-
mante .“

„Keď ľudia hovoria, „nemiešaj po-
litiku s  umením“ –  to je hlúposť! Len 
sa pozrite na Beethovena: nie len sym-
fónia „Eroica“, ale aj celý jeho prístup . 
Umelecky ide tiež proti konvenciám . 
Nepoddáva sa, nerobí kompromisy, ne-
snaží sa uspokojovať . Zaujímajú ho pe-
niaze, pretože musí vyžiť, platiť za svoj 
nájom a  svojmu synovcovi, čiže nežije 
v  slonovinovej veži (na vysokej nohe) . 
Ale čo sa týka jeho umenia, nejestvujú 
kompromisy . Toto je veľké ponaučenie . 
Väčšina ľudí,“ dodal, „dôjde k Beetho-
venovi skôr či neskôr . Som veľmi rád, 
že som to neurobil príliš skoro, pretože 
teraz som na to oveľa viac pripravený .“

Pre väčšinu ľudí, sú  Diabelli Variácie 
výzvou samé o sebe už bez nutnosti hrať 
ich dvakrát na rôznych typoch nástroja . 
Schiff hovorí, že jeho rozhodnutie pus-
tiť sa do Diabelli na kontrastných kla-
víroch je súčasťou jeho neskoršej zme-
ny záujmu o  predstavenia s  dobovými 
nástrojmi, niečo čo ho obišlo v 80tych 
rokoch, keď to zažívalo svoj vrchol .

„Brodmann je fantastický nástroj 
a  je v  skvelom stave,“ hovorí . „Toto je 
vzácnosť . V  ranom hudobnom svete 
väčšinou vidno nové nástroje mode-
lované po starých; je veľa starých ná-
strojov v  múzeách, ale zriedkakedy sú 
dosť dobré na to, aby sa na nich hralo .“ 
V 70tych rokoch Schiff urobil nahrávku 
na Beethovenovom Broadwoode, ktoré 
„žije“ v Národnom Múzeu v Budapešti, 

ale bolo vtedy v zlom stave (odvtedy už 
bolo obnovené) . Táto nešťastná skúse-
nosť ho odradila od ďalšieho skúšania 
raných nástrojov počas ďalších rokov . 
S časom a šťastnejšími nálezmi sa však 
jeho prístup zmenil . 

„Toto v kombinácii s Backhaus Bech-
stein, mi dalo príležitosť ovplyvniť po-
slucháčske zvyky verejnosti, pretože 
si myslím, že ľudia už nie sú zvedaví,“ 
hovorí . „Počúvajú všetko hrané na 
Steinweyi – ani sa nepýtajú či je to dob-
rý Steinway, alebo nie tak úplne dob-
rý Steinway . Nie všetky Steinwaye sú 
rovnako dobré, rovnako ako nie všetci 
klaviristi sú rovnako dobrí – a síce ne-
šoférujem, ale ani všetky Mercedesy nie 
sú rovnako dobré! Pre mňa je Steinway 
vpodstate ako Mercedes medzi klavír-
mi . Každý naňho hrá . Ale vo svete áut,“ 
dodáva trošku cynicky, „je lepší, lebo 
má nejaké alternatívy .“

Chopin potvrdzuje môj zámer, do-
dáva .  Ak by Chopin dostal moderný 
Steinway, bol by zhrozený . Bol veľmi 
útly, nepatrný postavou –  dokonca ho 
znepokojoval aj Erard, pretože bol viac 
„atletický“, niečo na čo by skôr rád hral 
Liszt . Chopin uprednostňoval ľahkosť 
Pleyela . A  to mení charakter hudby . 
Bol som ohromený, ako prirodzene to 
znelo, keď som prvý krát hral Chopina 
na starých Playeloch, ako celá vnútorná 
rovnováha hudby znela, obzvlášť basy, 
ktoré boli veľmi transparentné a ľahké .“

Taktiež to nie je len o  klavíroch, 
ktorých sa týkajú ďalšie otázky . „Prečo 
by sme mali hrať hudbu na koncertoch, 
kde je 3000 ľudí, ak to skladatelia písa-
li pre malé obývacie miestnosti a desať 
poslucháčov?“ 

A čo ohľadom tých veľkých narode-
nín? Schiff hovorí, že by si chcel viacej 
odpočinúť – „6 mesiacov sabbatických 
raz za 5 rokov“ – a zaslúži si priestor na 
dýchanie, aby si užil svoj domov blízko 
Florencie, kde on a jeho žena, japonská 
huslistka Yuuko Shiokawa, majú nejaké 
olivové stromčeky a  tú kolekciu ikon . 
A dôchodok? Nepravdepodobné . Schiff 
sa chystá okúzliť, inšpirovať, vyzývať 
a  prekvapiť nás svojim nenapodobiteľ-
ným spôsobom ďalších veľa rokov .

ANDRÁS SCHIFF o  sedení pri 
klavíri
Keď som bol mladý, mal som zlé držanie 
tela . Môj nos sa skoro dotýkal kláves . 
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Moja prvá učiteľka Elisabeth Vadász 
zastávala názor, že vyrastiem nakoniec 
sám a nechala ma rozvíjať sa samostat-
ne . Ale keď som prišiel k Ferencovi Ra-
dosu, skoro ma zabil, povedal že je to 
smiešne . Bolo to veľmi ťažké . Postupne 
som si uvedomil, že budem hrať lepšie 
a žiť dlhšie s dobrým držaním tela .

Pre mňa osobne je dýchanie veľmi 
dôležité . Musíte dýchať prirodzene ako 
spevák . Klaviristi a sláčikári majú ten-
denciu zabúdať na dôležitosť dýchania 
a stanú sa veľmi napnutými, majú po-
tom bolesti chrbta, zápästia . .atď . Ob-
vykle sa tieto veci vyriešia správnym 
dýchaním .

Naozaj si myslím že reč tela, kde je 
menej pohybu je lepšia . Rovnako je to 
s  dirigentmi, zistil som, že menej je 
viac . Nemám rád dirigentov ktorí ro-
bia veľké gestá . Načo? Je to zbytočná 
choreografia . S  klaviristom, 
moment, keď vidím ako dví-
ha ruky k nebesám, hovorím: 
„Nie parašutizmus!“

György Kurtág (slávny 
maďarský skladateľ, ktorý 
učil Schiffa na Lisztovej aka-
démii spoločne s  Radosom) 
povedal mi to na prvej hodi-
ne . Citujem: „ Buď ako dobrý 
boxér . Prečo boxér? Pretože 
čím bližšie si k  svojmu telu, 
tým bezpečnejšie sa cítiš . Bez-
pečnosť nie je všetko, ale ak 
sa bavíme o  zvuku, musíme 
kontrolovať zvuk, ktorý vy-
tvárame a  to sa dá jedine na 
klaviatúre . Najkratšia cesta 
je najlepšia . Netreba strácať 
čas ani energiu, ale sústrediť 
všetkú energiu a  dávať ju do 
zvuku a hudby .

Ak by ste odteraz mali 
hrať len jednu skladbu 
z celého svojho repertoá-
ru, ktorá by to bola?

Bachove Goldbergové va-
riácie .

Ak by ste mohli hrať len 
jedného skladateľa, ktorý 
by to bol?

Bach

Jeden klavirista kvôli 

ktorému by ste cestovali ďaleko 
a dlho len aby ste ho počuli?

Beethoven

Jedna koncertná sála kde milujete 
hrať?

Teatro Colón, Buenos Aires . Je to 
naozaj úžasné . Ale tiež Concertgebouw 
alebo Wigmore Hall .

Nejaké technické ťažkosti?
Všetko je ťažké .

Čo by ste poradili amatérskym 
klaviristom k zlepšeniu sa?

Stále milovať hudbu ako prvú a ne-
stratiť túto lásku kvôli technickým pro-
blémom .

Ak by ste neboli pianistom, čim 
by ste chceli byť?

Kuchár .

Jedna osobnosť pre ktorú by ste 
rád hrali?

Schubert

Jeden skladateľ s  ktorým sa ne-
dokážete vysporiadať?

Debussy

Aký iný druh hudby rád počú-
vate?

Etnickú hudbu a jazz .

 Překlad Lucia Bakosová
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Z A JÍMAVÝ POSLECH

Tip na CD (i na výlet do Divišova) 
aneb Viviana Sofronitsky hraje na kladívkový klavír 
Schuberta

Stejnojmenný pořad, přibližně půlhodinový, zazněl na 
stanici Vltava v pořadu Rondo dne 20. 6. 2013 a lze jej zno-
vu vyslechnout na adrese: http://prehravac.rozhlas.cz/au-
dio/2906532

Bližší popis schubertovské nahrávky v  angličtině najde-
me na internetových stránkách:

http://www.allmusic.com/album/schubert-wanderer-
fantasy-impromptus-mw0002335249

CD s výhradně schubertovským programem vydala němec-
ká společnosti Avi. CD obsahuje rozsáhlou fantazii Poutník, 
čtveřici Impromptus op. 90 a další čtyři Impromptus op. 142.  
Na nahrávce můžeme slyšet bohaté zvukové možnosti kla-
dívkového klavíru – konkrétně kopie historického nástroje 
podle Conrada Grafa z roku 1819 (tento klavír má dokonce 
4 pedály, jejichž využití obohacuje zvukový rejstřík samot-
ného nástroje). Zaposlouchejme se do tónů tohoto nástroje, 
a  inspirujme se jemnou paletou barev odlišnou od zvuku 
moderního klavíru.

Ukázky z několika impromptus i  fantazie Poutník, které 
uslyšíte v pořadu, jsou doplněny informacemi o nástroji i in-
terpretce Schubertovy hudby. 

Klavíristka ruského původu Viviana Sofronitsky v  minu-
losti pobývala v  západní Evropě, USA a  Kanadě. Nyní žije 
v české vesnici Divišov společně se svým manželem, Ame-
ričanem Paulem McNultym, který se do Čech přistěhoval 
kvůli kvalitnímu dřevu, z něhož zde staví kopie historických 

klavírů. Z jeho dílny pochází též výše jmenovaný Grafův kla-
dívkový klavír.

Kromě tipu na CD bych se s vámi ráda podělila i o tip na 
výlet pro  žáky klavírního oddělení. Díky tomuto pořadu 
o schubertovském CD jsem zavzpomínala na naši loňskou 
exkurzi se žáky ze ZUŠ Zruč nad Sázavou do Divišova. Zde 
jsme se seznámili s jednotlivými kroky při stavbě kopií his-
torických nástrojů i s přípravou, která vlastní stavbě klavíru 
předchází. Nejvíc jsme se těšili samozřejmě na prohlídku již 
hotových nástrojů. Viviana Sofronitski osobně nám někte-
ré klavíry blíže představila a  všechny okouzlila svou hrou 
vybraných skladeb od  Beethovena, Schuberta, Chopina 
a Liszta. Poté jsme si sami mohli na tyto krásné klavíry za-
hrát. Zmíněné květnové dopoledne bylo pro mě, mou ko-
legyni i všechny naše žáky velkým zážitkem.

Petra Zíková

 

Z archivu Českého rozhlasu

Cestující virtuóz Jan Ladislav Dusík
Na stanici Vltava v  odpoledním pořa-
du Trylek proběhl v týdnu od 18. 2. do 
22. 2. 2014 pětidílný cyklus o skladateli, 
klavíristovi, varhaníkovi, hráči na skle-
něnou harmoniku a rovněž hudebním 
pedagogovi nazvaný „Cestující virtuóz 
Jan Ladislav Dusík“. Většinu svých skla-
deb věnoval Dusík právě klavíru a jeho 
díla předjímají romantický styl natolik 
výrazně, že bývá nazýván „hudebním 
prorokem“. 

Jan Ladislav Dusík se narodil 
12.  2.  1760 v  Čáslavi. Jeho rodiče byli 
oba vynikající hudebníci a  tak první 

hudební vzdělání získal od svého otce, 
Jana Josefa Dusíka, který se věno-
val hře na  housle, klavír, hoboj, fagot 
a  varhany. Jeho matka, Veronika roz. 
Štěbetová, pak výborně hrála na har-
fu. V  pořadu se dozvíme i  několik za-
jímavostí o  skladatelových sourozen-
cích, o jeho gymnaziálním i hudebním 
vzdělání v Jihlavě, v Kutné Hoře a o stu-
diích v Praze. Též poznáme osobnosti 
– z řad šlechticů i hudebníků - které ho 
v životě ovlivnily. 

Dusík měl poměrně zajímavý život 
a  hodně cestoval po Evropě. Dráhu 
koncertního klavíristy, skladatele a pe-

dagoga zahájil v Holandsku. Následo-
vala koncertní cesta po Německu, bě-
hem níž v Hamburku poznal Carla Phi-
lipa Emanuela Bacha. Uskutečnil řadu 
úspěšných koncertů v Berlíně a dalších 
evropských městech. Později jej osud 
zavál do Ruska, do Petrohradu, odkud 
musel nakonec uprchnout. Poté, co se 
dva roky skrýval v Litvě, se vrátil zpět 
do Německa. V  roce  1786 měl mimo-
řádný úspěch ve Francii, kde si mimo 
jiné získal i  přízeň královny Marie An-
toinetty. Následovalo koncertní turné 
po  Itálii (v  Milánu se Dusík setkal se 
svým bratrem Františkem Benedik-
tem, působícím tehdy v opeře La Sca-
la). Když se vrátil zpět do Paříže, bylo to 
zrovna v  době francouzské revoluce, 
a tak musel odtud z politických důvo-

Stejnojmenný pořad, přibližně půlhodinový, zazněl na stanici Vltava v pořadu Rondo dne 20. 6. 2013 a lze znovu vyslechnout na adrese: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2906532 Bližší popis Schubertovské nahrávky v angličtině najdeme na internetových stránkách: http://www.allmusic.com/album/schubert-wanderer-fantasy-impromptus-mw0002335249 
Stejnojmenný pořad, přibližně půlhodinový, zazněl na stanici Vltava v pořadu Rondo dne 20. 6. 2013 a lze znovu vyslechnout na adrese: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2906532 Bližší popis Schubertovské nahrávky v angličtině najdeme na internetových stránkách: http://www.allmusic.com/album/schubert-wanderer-fantasy-impromptus-mw0002335249 
http://www.allmusic.com/album/schubert-wanderer-fantasy-impromptus-mw0002335249 
http://www.allmusic.com/album/schubert-wanderer-fantasy-impromptus-mw0002335249 
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Z archivu Českého rozhlasu

Foersterova klavírní tvorba
V  pořadu Rondo (stanice Vltava) dne 27. 2. 2014 předsta-
vil Petr Veber nahrávku kompletního klavírního díla Jo-
sefa Bohuslava Foerstera, kterou vytvořila Patricie Good-
son v  letech 2010 – 2013 a vydalo ji nakladatelství Brillant 
Classics. Interpretka je Američanka, která od devadesátých 
let žije v Praze. Ukázky z jednotlivých klavírních cyklů pro-
kládá Petr Veber střípky z Foersterova života a charakteris-
tikou jeho hudby. Pro nás klavíristy je zajímavá již samotná 
informace, že vznikla pěkná nahrávka díla nepříliš známého, 
které naplnilo 4 CD. Také pokud hledáme uklidnění nebo 
inspiraci pro vyučovací hodinu o  Foersterovi, doporučuji 
tento pořad k  poslechu. Najdete jej na adrese: http://pre-
hravac.rozhlas.cz/audio/3065059

Zora Gogelová

dů uprchnout do Londýna, kde žil cel-
kem 10 let. 

V Londýně se Dusík i oženil se Sofií 
Corri – zpěvačkou, klavíristkou, harfis-
tkou a skladatelkou italského původu. 
Též se seznámil s  Josefem Haydnem 
a mnoha dalšími hudebníky, a také se 
stavitelem klavírů –  Johnem Broad-
woodem, ten na Dusíkův popud do-
konce rozšířil rozsah klaviatury u svých 
nástrojů. Se svým tchánem Domeni-
cem Corrim založil hudební naklada-
telství, které po několika letech zkra-
chovalo, a  Dusík musel před věřiteli 
jak jinak než utéci a do Londýna se už 
nikdy nevrátil. Usadil se v  Hamburku 
a  mimo jiné uskutečnil i  dlouho plá-
novanou cestu do rodné Čáslavi. Dusík 
zemřel ve věku 52 let ve Francii.

V jednotlivých dílech pořadu Trylek 
pak můžeme slyšet následující hudeb-
ní ukázky:

Sonáta pro klavír s doprovodem flét-
ny a violoncella F dur (1. díl);

Kvintet f moll, op. 41, pro klavír, hou-
sle, violu, violoncello a  kontrabas 
(2. díl);

Sonáta pro klavír č. 3  D  dur, op. 9 
– dvouvětá (3. díl);

Rondo F dur z dua pro harfu a klavír 
(4. díl);

Kvartet  Es dur, op. 56 pro klavír, hou-
sle, violu a violoncello (4. díl);

Dvouvětou sonátu B dur pro klavír na 
4 ruce, op. 67  (5. díl);

Velké duo pro harfu a  klavír s  do-
provodem 2  lesních rohů Es  dur, 
op. 38 (5. díl);

Canzonetta  g moll – Melodické etu-
dy, op. 16  v  podání Tomáše Víš-
ka   (5. díl).

Celý pětidílný cyklus je možné vy-
slechnout na internetové adrese:

h t t p : // h l e d a n i . r o z h l a s . c z / i R a -
d i o / ? q u e r y = & r e a d e r = & s t a n i -
ce[]=%C4%8CRo+Vltava&porad[]=T-
r y lek&of f set= 0& from =18. 2 . 2013&
to=22.2.2013&dateLimit=TL_INTERVAL

V archivu českého rozhlasu na stanici 
Vltava jsem našla ještě další dva pořady 
o J. L. Dusíkovi, s jinými hudebními ukáz-
kami, které si zaslouží stejnou pozornost 
jako výše uvedený pětidílný komplet. 
V mluveném slově všech pořadů samo-
zřejmě najdeme shodné body v životo-
pisných údajích, ale mimo to i další dopl-
ňující informace. Zde jsou názvy pořadů 
s odkazy na internetové stránky:

Slovo o  hudbě  -   Posluchárna Ivana 
Štrause: Dusíkův klavír (21. 01. 2014)

ht tp: //prehravac.rozhlas .c z /au-
dio/742157

Akademie  -  Jan Ladislav Dusík - hu-
dební prorok i poutník (10. 2. 2010)

ht tp: //prehravac.rozhlas .c z /au-
dio/2162026

Petra Zíková

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3065059
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3065059
http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?query=&reader=&stanice[]=%C4%8CRo+Vltava&porad[]=Trylek&offset=0&from=18.2.2013&to=22.2.2013&dateLimit=TL_INTERVAL
http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?query=&reader=&stanice[]=%C4%8CRo+Vltava&porad[]=Trylek&offset=0&from=18.2.2013&to=22.2.2013&dateLimit=TL_INTERVAL
http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?query=&reader=&stanice[]=%C4%8CRo+Vltava&porad[]=Trylek&offset=0&from=18.2.2013&to=22.2.2013&dateLimit=TL_INTERVAL
http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?query=&reader=&stanice[]=%C4%8CRo+Vltava&porad[]=Trylek&offset=0&from=18.2.2013&to=22.2.2013&dateLimit=TL_INTERVAL
http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?query=&reader=&stanice[]=%C4%8CRo+Vltava&porad[]=Trylek&offset=0&from=18.2.2013&to=22.2.2013&dateLimit=TL_INTERVAL
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/742157 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/742157 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2162026  
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2162026  
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2162026  
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K UR Z Y A SEMINÁŘ E

  V. MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ KURZY  
 
 
 
 

ANTONIO  CARANGELO | zpěv | Itálie 
LEA  VÍTKOVÁ | zpěv | ČR 
HANA VLASÁKOVÁ | klavír | Německo 
VANDA JANDOVÁ | klavír | ČR 
ONDŘEJ HUBÁČEK | klavír | ČR 
MARTIN HROCH | cembalo | komorní hudba | ČR  
JAN SCHULMEISTER | housle | komorní hudba | Anglie 

KAMIL ŽVAK | violoncello | ČR 

20|7 – 26|7|2014    

                     ZÁBŘEH 

 

          WWW.KURZYZABREH.CZ 

  

Klavírní kurzy Mikulov

Klavírní kurzy Mikulov, o. s. a Základní 
umělecká škola Mikulov pod záštitou 
Města Mikulova a  Filharmonie Brno 
Vás srdečně zvou na jubilejní 15. roč-
ník klavírních kurzů „Audaces for-
tuna iuvat“, který proběhne od 15. 
do 22. srpna 2014 v Mikulově.

Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamasová (ZUŠ K.  Jaroše 

Brno, Konzervatoř Brno) 
BcA.  Monika Czajkowská (ZUŠ 

K.  Jaroše Brno, Konzervatoř Brno, 
JAMU Brno) 

Mgr. Petr Hanousek  (ZUŠ Háj ve 
Slezsku)

MgA.  Ivo Kahánek Ph.D.  (HAMU 
Praha, FU Ostravská univerzita)

Mgr. Karel Košárek  (Konzervatoř P.  J. 
Vejvanovského Kroměříž)

MgA. Helena Weiser (JAMU Brno)

Program
 » 4 hodiny individuální výuky -  pro 

aktivní účastníky
 » výuka improvizace (Petr Hanousek)
 » semináře, přednášky, diskuze na 

témata související s  klavírní peda-
gogikou, metodikou a  interpretací 
klavírní literatury -  pro pedagogy 
i žáky

 » sborový zpěv
 » koncerty profesionálních umělců 

a laureátů soutěží
 » koncertní vystoupení účastníků 

kurzů
 » prodej odborné literatury a  noto-

vého materiálu
 » doprovodný program (prohlídky 

města, posezení ve sklípku s  cim-
bálovou muzikou, zábavný pro-
gram pro děti…)

Cena kurzů
 » aktivní účastník 2400 Kč (kur zovné 

a  organizační poplatek), cena kur-

zů aktivních účastníků je dotována 
městem Mikulov

 » pasivní účastník 1800 Kč (kur zovné 
a organizační poplatek)

 » rodiče (doprovod) 800 Kč (organi-
zač ní poplatek)

 » ubytování 1820 Kč (260,-/noc) je za-
řízeno na internátech a dalších lev-
nějších ubytovacích zařízeních

 » stravování 1120 Kč (160,-/den) je 
možné objednat i jednotlivá denní 
jídla

Přihlásit se můžete do 20.6. 2014 
prostřednictvím on-line přihlášky na 
stránkách www.klavirnikurzymiku-
lov.cz (přihlášky, prosím, zasílejte co 
nejdříve, kapacita kurzů je omezená 
-  v  případě překročení limitu počtu 
účastníků je rozhodující pořadí při-
hlášek, v  jakém budou přicházet). Na 
těchto stránkách najdete i  další orga-
nizační údaje.

Monika Czajkowská 
vedoucí kurzů

http://www.klavirnikurzymikulov.cz
http://www.klavirnikurzymikulov.cz
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Pozvánka na Mezinárodní 
interpretační kurzy v Brně

Ve dnech 3 .-13 . července 2014 proběhne 
již 47 . ročník Mezinárodních interpre-
tačních kurzů, které pořádá Janáčkova 
akademie múzických umění v  Brně . 
Kurzy jsou otevřeny v  oborech flét-
na, hoboj, housle, klavír, komorní hra, 
kontrabas, pikola a jazzový klavír . Kla-
vírní obor povedou zkušení pedagogo-
vé JAMU, prof . Alena Vlasáková a doc . 
Jan Jiraský, nový obor jazzový klavír 
bude možné studovat u Víta Křišťana .

Kurzy jsou určené především stu-
dentům konzervatoří a  vysokých škol, 
vítáni budou i  nadprůměrně nadaní 
žáci ZUŠ .  Součástí kurzu budou i  dvě 
přednášky . Téma si zvolí sami poslu-
chači .

Mezi nabízenými tématy prof. 
A. Vlasákové jsou:

-  Fyziologie klavírní hry (správné 
pocity při hře, relaxace, správné se-
zení, předcházení profesionálním 
onemocněním –  bolestem rukou, 
zánětům šlachových pouzder a  fo-
kální dystonii) .

-  Funkce mozku hudebníka, zdoko-
nalování procesu rozvoje klavírní 
techniky . Efektivní způsoby cviče-
ní .

-  Čtení textu (urtexty, zásady a dobo-
vá praxe baroka a klasicismu – or-
namentika, pedalizace atp .)

-  Postup při studiu klavírní skladby . 
Základní psychické i fyzické fakto-
ry –  představa, koncentrace, vůle . 
Práce klavíristy od výběru reperto-
áru přes pochopení celku, analýzu 
skladby, její členění, k  vypracová-
ní úseků a propojení do celistvého 
tvaru .

-  Moderní pojetí přípravy na kon-
certní vystoupení, problematika tří 
fází trémy, zvládání jejich negativ-
ních aspektů a využívání pozitiv .

Témata nabízených přednášek 
J. Jiraského jsou:

-  Řeč v hudbě – hudba v řeči
-  Bachův Dobře temperovaný klavír
-  Jak hrát Scarlattiho
-  Chopinovy Etudy
-  Janáčkovo klavírní dílo
-  O smetanovské interpretaci
-  Mozartovy sonáty
 

Kurzy aktivním účastníkům nabíze-
jí 5 výukových lekcí po 45ti minutách 
(počet hodin lze předem podle přá-
ní navýšit či snížit), volbu pedagoga, 

možnost vystoupení na koncertech 
a možnost výroby CD či videozáznamu 
z  koncertu, dostatek cvičných hodin 
a  cvičných místností a  také možnost 
navštěvovat knihovnu JAMU a  půjčo-
vat si notové materiály .

Bližší informace o  kurzovném, lek-
torech, organizaci a ubytování nalezne-
te na stránkách:

http://www .masterclass .jamu .cz/

Věra Chmelová

www.masterclass.jamu.cz

FLÉTNA

HOBOJ

HOUSLE

KLAVÍR KOMORNÍ
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47.
MEZINÁRODNÍ
MISTROVSKÉ 
INTERPRETAČNÍ 

KURZY
3. – 13.

ČERVENCE
2014

Jihočeské klavírní kurzy v Blatné  
- 28. ročník

29.6. - 11.7.2014
Jihočeské klavírní kurzy pro mladé klavíristy se v roce 2014 
pořádají v  malebném jihočeském městě Blatná. Nejstarší 
klavírní kurzy v republice, založené před 28 lety prof. Zde-
nou Janžurovou, se z důvodu přestavby ZUŠ Otakara Ševčí-
ka v Písku přemísťují do místa s bohatou hudební a kulturní 
tradicí.

Klavírní kurzy jsou určeny jak začátečníkům, tak pokro-
čilým studentům – od dětí předškolního věku po dospělé, 
neboť věkový limit není omezen. Setkávají se zde začínající 
klavíristé z celé republiky a ze zahraničí s pokročilými účast-

níky a mnohdy i s těmi absolventy kurzů, kteří se stali reno-
movanými umělci - například Miroslav Sekera, Jan Bartoš, či 
Pavel Voráček.

Kurzy jsou rovněž otevřeny pedagogům a rodičům pří-
tomných frekventantů. Lze se účastnit jak aktivní, tak pasiv-
ní formou. Volný je přístup do výuky, na semináře i koncer-
ty pořádané v rámci kurzů.

Lektory kurzů jsou Jana Korbelová a Martin Ballý, profe-
soři Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy.

Bližší informace o cenách, ubytování a stravování nalez-
nete ne stránkách:
http://www.klavirnikurzy.cz/

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Emasterclass%2Ejamu%2Ecz%2F
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Setkání přátel komorní hudby 
a interpretační kurzy v Litomyšli

Začátek letních prázdnin si již nedokážu 
představit bez účasti na kurzech v Lito-
myšli, které jsou velkým přínosem pro 
další vzdělávání učitelů ZUŠ a nabízejí 
mnoho užitečných rad i inspirací nejen 
studentům konzervatoří a  vysokých 
škol, ale i  žákům ZUŠ a  amatérům . 
Letošní 41 . ročník se uskuteční v době 
od  30 .  června do  11 .  července  2014 . 
(V minulosti se tato hudební setkávání 
konala v Bechyni - od roku 2006 se kur-
zy přestěhovaly do Litomyšle .)

Individuální výuka zde probíhá ve 
všech smyčcových nástrojích, klaví-
ru a příčné flétně . Vítanými účastníky 
jsou i nejrůznější stabilně fungující ko-
morní soubory a ostatní hudebníci mo-
hou pak přímo na místě různá komorní 
seskupení vytvářet . Mezi množstvím 
jednooborově zaměřených kurzů se mi 
právě tato příležitost ke  společnému 
muzicírování velmi líbí . Díky široké 
paletě vyučovaných nástrojů tu vzniká 
každoročně i  komorní orchestr, jehož 
trvání je ohraničeno zahájením a  za-
končením kurzů, orchestr zaniká po 
posledním koncertu . Každý hudebník 
se rozhodne, jestli chce navštěvovat in-

dividuální hodiny svého nástroje nebo 
komorní hru, zda si vybere raději ak-
tivní nebo pasivní účast, případně hru 
v orchestru; lze využít i kombinaci ví-
cero možností . Do Litomyšle se sjíždějí 
hudebníci všech věkových kategorií ne-
jen z Čech a Moravy, ale i ze zahraničí .

Hru na  klavír zde vyučují profeso-
ři František  Malý a  Jiří  Holeňa . Jejich 
cenné rady získáváme téměř každý den, 
a  proto pilně využíváme naše cvičné 
hodiny .

Každý večer k poslechu hudby lákají 
účastníky i veřejnost koncerty, na nichž 
účinkují lektoři a  které díky různoro-
dému nástrojovému obsazení kurzů 
mívají velice pestrý program i obsazení, 
od  komorního orchestru přes nejrůz-
nější komorní soubory až po samostat-
né recitály .

Závěrečný koncert účastníků je kaž-
do ročně dokonce natáčen Českým roz-
hlasem . Na něm zazní výběr nejlepších 
čísel sólových i  komorních a  nechybí 
žádný ze zúčastněných nástrojů .  „Třeš-
ničkou na dortu“ je úplně poslední 
koncert s  názvem „KONCERT HU-
-HU“ (zkratka pro Hudba + humor), na 

který se těší všichni účastníci i  lektoři . 
Na něm je spojeno umění hudební s he-
reckým a  zážitek z  něj je vždy neopa-
kovatelný . Dopoledne posledního dne 
kurzů bývá též  využito k  uskutečnění 
závěrečných přehrávek jednotlivých 
nástrojů . Téměř každý účastník může 
zahrát posluchačům jednu nebo více 
nejlépe zvládnutých skladeb ze svého ať 
už skromného nebo bohatšího reperto-
áru .

Každoročně se velmi těším na setká-
ní s přáteli a hodiny klavíru i komorní 
hry . Tento čas je pro mě i  mé kolegy 
vzácný tím, že se zde můžeme osvobo-
zeni od pracovních a jiných povinností 
plně věnovat pouze a jen hudbě . . .

Podrobnější informace lze vyhledat 
na webových stránkách: www .chs-pra-
tele .ic .cz

(byly aktualizovány 1 . dubna 2014)

Organizaci kurzů zajišťuje Eva 
Štrausová – kontaktní e-mail: 

estrausova@seznam .cz

Petra Zíková

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww.chs-pratele.ic.cz
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww.chs-pratele.ic.cz
mailto:estrausova@seznam.cz
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KONCER T Y, PŘ EHLÍDKY a SOUTĚŽ E
Improvizační pohádka na téma 

HITPARÁDA PLANET

Tak jako každý školní rok, ani letošní Vánoce na ZUŠ Or-
chidea v Brně se nemohli obejít bez třídní improvizační po-
hádky. Z důvodu nemoci se přesunula na 28. ledna, avšak 
o to víc času měli žáci na přípravu.

Tradice improvizační pohádky sahá hluboko do minu-
losti, kdy jsem měla možnost jako studentka sledovat im-
provizační třídu Petra Hanouska na mikulovských kurzech. 
Několik let trvalo, než jsem našla odvahu něco podobného 
zkusit, a dalších několik let uplynulo, než z jednotlivých po-
kusů vznikl jeden celek, do kterého se s chutí zapojila větši-
na žáků z mé klavírní třídy.

Jako improvizační pohádku jsme s  žáky začali označo-
vat takové vystoupení, během nějž probíhal divadelně 
ztvárněný děj doprovázený hrou na klavír. Jako pedagog 
jsem zvolila téma a název improvizační pohádky, který ně-
kdy vycházel z  literárního námětu objeveného v knížkách 
(např. Zlaté světýlko – pohádka o malé klavíristce, Princ ze 
Země pagod – popis obsahu baletu B. Brittena) nebo jsem 
děj vymyslela (O  princezně Sarabandě, Hitparáda planet). 
Některá vystoupení byla obohacena i  o  taneční prvky. Je 
dost možné, že by se tanečníci a herci při zhlédnutí našich 
představení občas neudrželi smíchy (nebo by plakali?), ale 
o to během těchto vystoupení nešlo. Důležitá byla hudební 
složka, která vycházela z obsahu pohádky a  byla pro celé 
vystoupení klíčová. Většinu hudebních ukázek tvořily im-
provizace, které si děti vymyslely samy –  někdy zcela bez 
pomoci učitele, jindy pro usnadnění dostaly alespoň dopo-
ručený harmonický sled, figuraci nebo rytmus, od kterého 
se mohly ve svých nápadech odrazit. Často si děti vybraly 
i úryvek ze známé nebo hrané skladby, který upravily podle 
svých představ.

Zhruba dva měsíce před vystoupením dostali žáci texty 
pohádky, společně jsme vybrali jednotlivé role (= postavy) 
a  začali jsme promýšlet jednotlivé improvizace. Tři týdny 
před vystoupením jsme začali zkoušet hromadně, většinou 
jsme měli pouze tři setkání na secvičení. Krátké texty se děti 
naučily nazpaměť, při secvičování jsme pracovali na vyplně-
ní prostoru, postavení při mluvení, na zapamatování si děje 
a sledu jednotlivých dílčích částí pohádky. Na koncert si děti 
vyrobily nebo půjčily kostýmy a masky, aby byla pohádka 
co nejpůsobivější. Pohádka většinou trvá 15-30 minut, pro-
to ji zařazuji do druhé části třídního koncertu. V první části 
zazní sólové skladby v podání jednotlivých žáků, pak násle-
duje desetiminutová převlékací přestávka a po ní naše po-
hádkové představení.

Letošní improvizační pohádka se jmenovala Hitpará-
da planet. Obsahově navazovala na vesmírně zaměřenou 
improvizační přehlídku „Hrajeme si pro radost“, která se 

konala v září 2013 v aule HF JAMU. Děj pohádky je násle-
dující: Dva kamarádi Toník a Jeník chodí na hodiny klavíru 
a během víkendu se mají sejít doma a společně nacvičovat 
čtyřruční hru. Toník by měl chuť cvičit, ale Jeník ho zláká, ať 
se jdou místo cvičení dívat na televizi, neboť zrovna dávají 
Hvězdné války. Oba chlapci u  televize usnou a  zdá se jim 
sen. V tomto snu k nim přijde hvězda Polárka a informuje je, 
že byli jako zástupci z planety Země vybráni na setkání s ná-
zvem Hitparáda planet, které se koná v oboru Klavírňajs. To-
ník a Jeník souhlasí s nabídkou zúčastnit se této hitparády 
a vydají se s Polárkou do vesmíru. Po zaznění fanfáry se ve 
vesmíru sejdou zástupci jednotlivých planet. Hlavní slovo 
má Jupiter – výherce loňské soutěže v Klavírňajsu. Stručně 
seznámí všechny přítomné zástupce planet s pravidly Kla-
vírňajsu a představení může začít. Každý obyvatel planety 
ze Sluneční soustavy postupně zahraje svou připravenou 
improvizaci (např. Bakterie na Venuši, O  černých a  bílých 
dírách, Exotické exoplanety aj.) a položí otázku z teorie Kla-
vírňajsu, na kterou odpoví další obyvatel jiné planety, který 
ho opět vystřídá v hraní a opět položí otázku. Jakmile všich-
ni zástupci planet předvedou své improvizační umění, spo-
lečně se poradí a nakonec vyhlásí jako vítěze Toníka s Jení-
kem, neboť dokázali na své planetě nakazit hrou na klavír 
spoustu dalších dětí. Pohádka končí blahopřáním Jupitera, 
který Toníka a Jeníka povzbudí k dalšímu hraní.

Přestože se jedná o časově a především organizačně ná-
ročnou akci pro učitele i žáky a jejich rodiče, jednou za rok 
stojí za to improvizační pohádku uspořádat. Děti si jí žáda-
jí, protože se těší, že společně něco vytvoří, užijí si legraci 
a  něco pěkného spolu zažijí. To slovo „společně“ je velmi 
důležité, protože klavír je svou podstatou nástroj pro samo-
táře. Improvizační pohádka je vedle komorní a čtyřruční hry 
další možností, jak děti spojit pomocí klavírní hry do kolek-
tivu. Velkou výhodou je neomezený věk (mohou se zapojit 
i předškoláci) a nenáročnost přípravy improvizací ve srov-
nání s nácvikem přednesových skladeb, v naší improvizaci 
je přeci po pár radách „všechno dobře“.

Věra Chmelová



Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

   KKI HF JAMU 3. číslo / 0. ročník  duben 2014 36

Jaro ve Slezsku

Mezi těmi, kteří v  Opavě již tradičně 
přivítali jaro, byli také hudebníci – žáci, 
studenti a jejich pedagogové ze Základ-

ních uměleckých škol a  Konzervatoří 
Moravskoslezského, Olomouckého, Ji-
ho  mo ravského a Zlínského kraje . Se za-
čátkem jara je podle tradice spojováno 
narození Johanna Sebastiana Bacha, 
proto si pořadatelé nesoutěžní přehlíd-
ky Máme rádi baroko, která vzdává 
hold mistrům celé barokní epochy, vět-
šinou vybírali dny kolem 21 . března . 
Letos se však celodenní hudební ma-
ratón odehrál již ve čtvrtek 13 . března 
s  ohledem na termíny  dalších soutěží 
a přehlídek v krajích . Program sedmého 
ročníku festivalu byl sestaven ve zhruba 
dvouhodinových blocích od 9 až do 17 
hodin . Vystřídali se klavíristé, cemba-
listé, varhaníci, zpěváci, kytaristé, flét-
nisté, houslisté, celkem se představilo 
na sto padesát účinkujících z  dvaceti 
škol –  sólistů i  členů různých soubo-
rů .  I  když v  programech dominovali 
velikáni baroka Bach a Händel, zazněla 

díla ještě dalších osmadvaceti skladate-
lů – těch známějších i uváděných méně 
často (Sandoni, Dornel, Wagenseil, 

Holan Rovenský…) . Hudební 
maratón připravila Základ-
ní umělecká škola Vladislava 
Vančury Háj ve Slezsku spo-
lečně s  Církevní konzervatoří 
Opava, v  jejíž krásné aule se 
vše odehrávalo .

Letos připadla jarní rovno-
dennost na 20 . března a  toto 
datum si vybrali v  polských 
Hlubčicích (Glubczyce) pro 
pátý ročník Regionálního 
koncertu velmi mladých 
skladatelů . Porovnávat tuto 
akci s  koncertem vítězů naší 

skladatelské soutěže v  Hradci nad 
Moravicí asi není možné, protože pol-
ští kolegové vsadili na formu jakéhosi 

volně přístupného „salónu“ . Nicméně 
pro šestadvacet přihlášených autorů 
a  jejich učitele vedl odborný seminář 
Tomasz Orlow z  katovické univerzity 
a na závěr zaimprovizoval na klavír na 
motivy některých žákovských prací . 
Městečko poblíž Krnova kdysi patřilo 
do Opavského knížectví ovládaného 
levobočnou větví Přemyslovců, možná 
i  proto udržuje místní PSM . I . Pa-
derewského blízké kontakty se ZUŠ 
z okresů Opava a Bruntál . Setkání kom-
ponujících dětí se tak podruhé moh-
li zúčastnit i  žáci ZUŠ Háj ve Slezsku 
a  pan ředitel Adam Kopyto by byl jis-
tě rád, kdyby za dva roky přijeli i další 
zájemci z Čech . Odměnou by jim mohl 
být pečlivě připravený sborník všech 
uváděných skladbiček (ozdobený logem 
v podobě čápa s hudebně notografický-
mi symboly na křídlech) a  hlavně po-
věstná srdečnost pořadatelů .

Petr Hanousek

Jihomoravští klavíristé ZUŠ soutěžili 
v Brně

Ve dnech 20. a 21. března 2014 proběhlo v Brně na ZUŠ J. 
Kvapila krajské kolo klavírní soutěže ZUŠ. Do Brna se sjeli 
nejlepší účastníci z okresních kol z Blanska, Brna-města, Br-
na-venkova, Vyškova, Břeclavi, Hodonína a Znojma.

Žáci měli možnost zahrát si na kvalitní nástroj v maleb-
ném sále a porovnat své umění se stejně starými vrstevníky 
v jedenácti věkových kategoriích. Soutěže se zúčastnilo cel-
kem 72 soutěžících. Absolutní vítězkou krajského kola sou-
těže se stala Veronika Syrková ze ZUŠ J. Kvapila.

Do celostátního kola postoupilo celkem 10 žáků ZUŠ, 
z toho deset z Brna, jedna klavíristka z Hodonína a dvě z Klo-

bouk u Brna. Vysoká úroveň hry brněnských účastníků se 
projevila již v okresním kole, které se konalo 11. a 12. března 
na ZUŠ V. Kaprálové v Brně.

Zatímco okresní kolo v Brně bodovali tři porotci, do kraj-
ského kola byla přizvána pětičlenná porota. Mezi členy po-
roty byli převážně pedagogové konzervatoří: Mgr. Renata 
Bialasová z Konzervatoře Brno, MgA. Vanda Jandová a MgA. 
Martina Schulmeisterová, Ph.D. z kroměřížské konzervato-
ře, MgA. Jana Jelínková ze ZUŠ F. France ve Slavkově u Brna 
a  předsedkyní porota byla Mgr. Helena Weiser Suchárová 
z HF JAMU.

Další kolo soutěže máme za sebou a nyní zbývá jen po-
přát vítězům mnoho úspěchu a  štěstí v  celostátním kole, 
které se koná v Praze 1.-4. května.

     Věra Chmelová
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Klavír pod širým nebem

Letos již po sedmé bude naše škola na 
konci května v  rámci týdne ZUŠ po-
řádat akci nazvanou Klavír pod širým 
nebem . Na malém náměstíčku na konci 
pěší zóny se postaví pódium s klavírem 
pod slunečníkem s  logem školy . Akce 
slouží zejména jako prezentace školy 
na veřejnosti a zároveň i jako podpůrná 
aktivita před zápisem nových žáků . Ješ-
tě pro představu pár slov o našem městě 
a  škole . Jablonec nad Nisou je okresní 
město pod Jizerskými horami s  45tis . 
obyvateli a  místní ZUŠ má všechny 
čtyři obory a  celkovou kapacitou 1100 
žáků . Na klavírním oddělení pak půso-
bí 11 učitelů na plný úvazek .

Tato akce je pro klavírní oddělení 
jedním z  vrcholů školního roku a  pro 
děti příležitostí předvést své umění 
i jinde než v sále školy . Celé vystoupení 
většinou trvá od 13 .00 do 17 .30 hodin 
a během čtyř hodinových bloků se zde 
obvykle vystřídá až 80 žáků klavírního 
oddělení a  pro zpestření ještě tak 20 
žáků jiných oborů za klavírního dopro-
vodu . Každý blok začíná těmi nejmlad-
šími žáky a  končí absolventy druhého 
cyklu . První ročník Klavíru pod širým 
nebem byl pro obyvatele města akcí 
dost neobvyklou, nyní však již patří ke 

stálým událostem a  navštěvuje ji řada 
lidí včetně celých tříd mateřských a zá-
kladních škol .

Většinou jsme měli i  štěstí na po-
časí, obvykle bylo krásně, jen jednou 
se díky bouřce poslední hodinový 
blok dohrával o  týden později v  kry-
tém prostředí . Proti větru pak náš pan 
školník zhotovil kovový stojánek na 
noty, který lze vložit do klavíru místo 

normálního stojánku a  na nějž se dají 
připevnit noty pomocí magnetů . Pokud 
by někdo chtěl podobnou záležitost vy-
zkoušet, je dobré nástroj i  trochu na-
zvučit, klavír sám o sobě ve víru města 
není slyšet tak daleko .

Více informací naleznete na strán-
kách naší školy (www .zusjbc .cz), zejmé-
na v rubrice fotoarchiv .

Jana Lišková Kvochová

J. S. Bach v podání 
Maroše Klátika

Nevšední hudební zážitek připravil 
svým posluchačům student doktor-
ského studia Maroš Klátik. Dne 6. břez-
na 2014 zaznělo v jeho podání v Kon-
certním sále Dvorany HTF VŠMU kom-
pletní provedení druhého dílu Dobře 
temperovaného klavíru od J. S. Bacha.

Maroš Klátik se narodil roku 1983 
v  Bojnicích. Hru na klavír studoval na 
ZUŠ Ladislava Stančeka u Evy Balago-
vé (1993–1998), na Konzervatoři v Bra-
tislavě u  Petra Čermana (1998–2003) 
a  na JAMU v  Brně ve třídě Aleny Vla-
sákové a  Jana Jiraského (2003–2010). 
Nyní je posluchačem doktorského 
studia na VŠMU v Bratislavě u Idy Čer-
necké. Pedagogicky působil na JAMU 
v  Brně a  na Konzervatoři v  Bratislavě. 
V  současné době má stálé místo asi-

stenta na VŠMU v  Bratislavě. Kromě 
toho spolupracuje také s  předními 
sólisty SND a jako sólový virtuóz a ko-
morní hráč koncertuje nejen po Evro-
pě, ale i v Asii a USA.

Mezi jeho největší úspěchy patří 
1. místo a titul laureáta na Mezinárod-
ní soutěži pro mladé umělce ve Vídni 
v  roce 2006 a 1. místo a  titul laureáta 
na Kaukko Sorjonen Foundation ve 
Finsku v roce 2008. Zúčastnil se i řady 
mistrovských kurzů.

Druhý díl Dobře temperovaného 
klavíru přednesl Maroš Klátik na kon-
certech v  městech Kroměříž, Senica, 
Dolná Krupa, Vrabce a Bratislava. Kom-
pletní 2. díl DTK zazní i během letních 
prázdnin 22. a 23. srpna 2014 na zám-
ku v  Kunštátě a  bude vstupním kon-
certem sezóny 2015 v Žilině Žarci.

Věra Chmelová

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KROMĚŘÍŽ 
 

17.2.2014 
 
Aula 
Konzervatoře  
 
19:00 hod. 

SENICA 
 

20.2.2014 
 
Galéria ZUŠ 
 
 
16,30 hod. 

VRÁBLE 
 

24.2.2014  
 
Sála mestského úradu 
 
 
17:00 hod. 

DOLNÁ KRUPÁ 
 

1.3.2014 
 
Kaštieľ 
 
 
18,00 hod. 

BRATISLAVA 
 

6.3.2014 
 
Koncertná sieň VŠMU 
Dvorana  
 
18,00 hod. 

http://www.zusjbc.cz
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Severočeští klavíristé soutěžili 
v Litvínově

Přesně šedesát čtyři mladých klavíristů z celého Ústeckého 
kraje se sešlo 21 . a 22 . března se svými učiteli, rodiči i dal-
šími milovníky klavírní hry v  Základní umělecké škole 
v Litvínově . Sjeli se zde ze šestnácti základních uměleckých 
škol všech koutů severních Čech . Všichni byli účastníky 
krajského kola celostátní soutěže vyhlášené MŠMT . ZUŠ 
v Litvínově nabídla příjemné prostory své školy k organizaci 
krajského kola stejně jako před třemi lety . „Klavírní mara-
ton“ byl časově rozložen do dvou dnů a tak mezi jednotlivý-
mi kategoriemi si účastníci našli čas i na odborné diskuze, 
jak jinak než o klavíru .

Příjemným zpestřením pátečního podvečera byl krátký 
výstup paní Jitky Fowler Fraňkové, která předvedla jedno-
duché zvukové experimenty na klavíru . Na téma výběru kla-
vírů a výuky ladičů pian pak promluvil 
klavírník pan Ferdinand Rendl, jenž se 
během obou dní staral o  soutěžní ná-
stroj .

Výkony mladých klavíristů posu-
zovala odborná porota složená z  těch-
to  klavíristů a  klavírních pedagogů: 
Jitka Fowler Fraňková (předseda po-
roty), Jiří Kollert, Viktorija Hanžlíko-
vá Krafová, Taťána Vejvodová a  Hana 
Vlasáková . Výsledky soutěže porota 

vyhlašovala průběžně, na vyhlášení postupů do ústředního 
kola si však soutěžící museli počkat až po ukončení soutěže 
všech kategorií .

Soutěž skončila, ceny byly rozdány…
Titul absolutního vítěze si odvezla do ZUŠ v Neštěmicích 

Renata Fričová . Z  prvního místa s  postupem do ústřední-
ho kola se mohli radovat i další klavíristé - Nikola Laudová, 
Tomáš Vaněk, Klára Šponarová, Eva Strejcová, Roman Frič, 
Hana Mézlová (všichni ze ZUŠ Neštěmice), Sofie Popová 
(ZUŠ Teplice), Anna Gaálová (ZUŠ Děčín) a Donika Rosen-
krancová (ZUŠ Litvínov) .

Snad nejen ti, kteří získali ocenění nejvyšší, ale i ostatní 
mladí klavíristé a  jejich učitelé si odvezli ze soutěže pocit 
z příjemně prožitých dvou dnů plných hudby a inspiraci do 
další práce .

Tak zase za tři roky…

Miroslava Raková

Krajské klavírní klání na Vysočině

Koncem března proběhlo v ZUŠ Jihla-
va krajské kolo klavírní soutěže ZUŠ. 
Tentokrát však bylo důležité soutěžní 
očekávání spojeno i  s  určitou zvěda-
vostí, a  ta se týkala školy samotné. 
Koncem minulého školního roku se 
totiž žáci a učitelé vrátili do nově zre-
konstruovaných prostor školy. Mladí 
klavíristé měli tedy příležitost soutě-
žit v  krásně opraveném koncertním 
sále a ,,dohlížela“ na ně samotná Múza 
–  socha, kterou vytvořil významný 
současný sochař Olbram Zoubek. Pro 

zajímavost, celková cena opravy školy 
vyšla přes 80 milionů korun…

Ale nyní k  jiným zajímavým číslům. 
Porota byla sedmičlenná, složená 
převážně z  pedagogů ZUŠ. Její před-
sedkyní byla paní profesorka Eva Ho-
ráková z  brněnské konzervatoře. Své 
výkony v  soutěži předvedlo celkem 
56 soutěžících ve všech deseti katego-
riích, do celostátního kola postoupilo 
deset soutěžících, přičemž největší 
úspěch svými čtyřmi postupujícími 
žáky zaznamenala SZUŠ Havlíčkův 
Brod. Také tři postupující soutěžící 

z jedné kategorie nejsou až tak častým 
jevem. A poslední je číslo jedna – patří 
absolutní vítězce krajského kola Kami-
le Ozerové ze ZUŠ Třebíč. Jistě mi dáte 
za pravdu, že všechna uvedená čísla 
jsou potěšitelná a  hřejivá. Přejme si 
tedy všichni: ,,Jen houšť!“

Radka Hajšelová
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Z AMYŠLENÍ
Co si mohou učitelé dovolit?

V nedávné době na mě velmi zapůsobil 
příběh jedné žačky ZUŠ, která se roz-
hodla věnovat ve svém životě hudbě . 
Je velmi šikovná, a tak začala uvažovat 
o  studiu na konzervatoři . V ZUŠ cho-
dila na klavír a  časem si ještě přidala 
druhý nástroj, ve kterém její talent, 
umocněný ještě pílí, skutečně vynikl . 
Její učitel klavíru se ji snažil také pod-
pořit, a  tak jí doporučoval zajímavé 
koncerty, semináře, kurzy a  navázání 
kontaktu s  pedagogy na konzervatoři . 
Žačka i její rodiče spolupracovali s uči-
teli ZUŠ velmi dobře . Byli se podívat na 
dni otevřených dveří na konzervatoři, 
navštěvovali klavírní kurzy, chodili na 
koncerty… Seznámili se s  paní profe-
sorkou z  konzervatoře a  začali chodit 
na nabídnuté konzultace i k ní . Souhlas 
a podporu učitele ZUŠ k tomu dostali, 
avšak začaly se objevovat problémy .

Paní profesorka nebyla ze způsobu 
vedení žačky na ZUŠ zrovna nadšená 
(pravděpodobně z  osobních důvodů) 
a vznesla požadavek, aby žačka ukončila 
hodiny u své učitelky ZUŠ a chodila už 
pouze k ní . Právě se blížilo pololetí, tak-
že žačka před sebou měla ještě celý rok, 
než se mohla přihlásit k přijímací zkouš-

ce na konzervatoř . Cítila velký psychický 
nátlak . Obě paní učitelky se jí líbily – tu 
ze ZUŠ měla moc ráda, protože jí dala 
dobré základy, na kterých mohla paní 
profesorka z  konzervatoře stavět (ta si 
bohužel tuto skutečnost zjevně neuvědo-
movala), výuka paní profesorky byla pro 
žačku zase velkou inspirací a přinášela jí 
řadu výborných rad . Rodiče žačky měli 
situaci vyřešit . V noci z toho takřka ne-
spali . Není se čemu divit . Nechtěli ublí-
žit paní učitelce ze ZUŠ, zároveň nechtěli 
svému dítěti zavřít cestu k umění . Jinou 
paní učitelku mít nemohli, leda že by do-
jížděli na vzdálenější konzervatoř . Když 
viděli, jak se obě učitelky nemají rády, 
začali dokonce uvažovat i  o  studiu na 
gymnáziu . Nakonec však tlaku podleh-
li a výuku na ZUŠ ukončili . S paní uči-
telkou ZUŠ se s  lítostí rozloučili, a ona 
byla natolik vlídná, že jejich rozhodnutí 
nejen respektovala, ale dokonce jim i do 
budoucna nabídla spolupráci, kdykoli by 
potřebovali .

Jaké z  toho vyplynuly důsledky? 
Žačka má další kvalitní vedení a nadě-
ji, že se dostane na konzervatoř, peda-
gog konzervatoře má nadějnou žačku, 
pedagog ZUŠ přišel o  rok a  půl dříve 

o  kvalitního žáka, část svého úvazku, 
a tím i financí .

A nyní se ptám, je tento postup nor-
mální a  správný? Jak se má zachovat 
učitel ZUŠ, který přišel o  svého žáka? 
Jak mají na takové požadavky pedagogů 
konzervatoře reagovat rodiče a žáci? Co 
byste jako učitelé klavíru poradili svým 
žákům, pokud by se dostali do takovéto 
situace a  prosili vás o  radu? Jaké řeše-
ní zvolit, abyste tím nepoškodili svého 
žáka? Mají vůbec pedagogové konzerva-
toře na něco podobného právo?

Je to mnoho otázek, které si učitel 
v takové chvíli pokládá a cítí pocit tíže 
a bezmoci . Pro mě jako pedagoga klaví-
ru je chování tohoto konkrétního peda-
goga konzervatoře varovným signálem, 
abych v  budoucnu pečlivě vybírala, 
komu své talentované žáky předám dál . 
Věřím, že na konzervatořích je většina 
pedagogů, kteří ctí i  etické hodnoty 
a uvědomují si nutnost spolupráce mezi 
jednotlivými stupni škol . Bohužel ob-
čas jim to někdo zkazí . Jak zabránit, aby 
se to nestávalo, to je otázka do pléna . 
Co si o tom myslíte vy, čtenáři Pianissi-
ma? Za případné odpovědi s návodem 
k řešení takových situací budeme velmi 
rádi .

Věra Chmelová

A zase ty soutěže…

Po ukončení krajského kola klavírní 
soutěže v Karviné jsem poslal na mo-
ravskoslezské ZUŠ dopis, kde jsem ko-
legům stručně popsal své rozčarování 
ze zbytečně krutého hodnocení jinak 
velmi krásných, přímo obdivuhodných 
výkonů. Navrhoval jsem, aby vedle 
výběru určitého počtu postupujících 
byli soutěžící, na které se již nedostalo, 
hodnoceni alternativním způsobem 
v tzv. pásmech. Případně krajské kolo 
pořádat jako přehlídku bez dalšího 
udělování míst. Obě tyto možnosti již 
dnes nabízí manuál přiložený k nové-
mu organizačnímu řádu soutěží. Přece 
by pak všichni mohli hrát s větším kli-

dem, když porota nebude poukazo-
vat na toho, kdo byl podle ní nejhorší. 
A určitě by pak zvítězila hudba. A úcta 
k  dětem, které si klavír zamilovaly. 
A  možná by se mezi sebou přestali 
utkávat samotní učitelé.

Chtěl bych zdůraznit, že nekri-
tizuji porotu složenou převážně 
z  vysokoškolských a  středoškolských 
pedagogů za to, že nevybrala nejlep-
ší kandidáty pro ústřední kolo, nebo 
že se nesnažila o objektivitu. Ale vadí 
mi ta zbytečná přísnost, ta naprosto 
neúměrná nadpoloviční převaha 3. 
míst a čestných uznání, která ukazuje 
na to, jak nízko bylo bodováno. Jak má 
klučina z  0. kategorie rozumět tomu, 
co je čestné uznání 1. stupně? Že by 
toho raději měl nechat? Vždyť ti vy-

stupující byli všichni vítězové okres-
ních kol a už museli své kvality proká-
zat! Byli to ti nejlepší žáci z našich tříd 
a většina z nich si stejně nakonec klavír 
jako svou profesi nevybere. Je toto 
ona kýžená motivace žáků?

Překvapilo mne, kolik stále dostá-
vám emailů. A ve všech čtu, že takhle 
už by to dál nemělo pokračovat. Oci-
tuji třeba z dopisu paní ředitelky Snie-
hottové: „Souhlasím s Vámi, že výkony 
byly ohromující. A  proto –  dala bych 
všem dětem, které do kraje postou-
pily, pořádné odměny a krásné dárky. 
Uspořádala pro ně hudební cukrár-
nu, pozvala bych nějakou známou 
osobnost, která by jim to předala, 
kterou děti znají. Úžasný doprovod-
ný program s  autogramiádou jen pro 
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soutěžící…. Víte, něco, co by udělalo 
radost těm ztrémovaným a  bohužel 
i po verdiktu přísné poroty zraněným 
bytůstkám. Vždyť šlo hlavně o ně. Za-
sloužili si to úplně všichni účinkující. 
Bylo to mimořádné. Soutěže v součas-
né době mají tristní podobu, úmorné 
čekání, pak rychlé a strohé předání di-
plomů, protože porota je „vyšťavená“ 
a všichni spěchají…  Je to divný svět. 
Je to pro děti? A  zušky mohou tolik 
dobrého udělat“.

To pan ředitel Zubíček byl mnohem 
radikálnější: „Původně jsem si myslel, 
že by pomohlo veřejné bodování, pak 
výběr opravdu nezávislé poroty, ale 
po návštěvě Karviné v minulém týdnu 
mne tyto úvahy přešly. Po odeznění 
rozčarování (má povaha je poněkud 
prudší takže své emoce nebudu ra-
ději zveřejňovat), jsem měl v  úmyslu 
podat protest. Komu! Zase těm, kteří 
mou naštvanost způsobili? Tuto myš-
lenku jsem i  vzhledem k  možnostem 
poškození pohledu veřejnosti na zu-
šky zavrhl. Takže mi vychází dva způ-
soby řešení. Zrušit veškeré soutěže pro 
neschopnost zaručit jejich objektivitu 
a  naplnění jejich smyslu. Nebo zvát 
porotu z jiného prostředí (kraje), která 
by neměla žádné závazky vůči soutě-
žícím, pedagogům a školám. Dále za-
jistit postižitelnost porotců a  zřejmě 

rekonstruovat bodovací systém (napa-
dá mne např. nový systém bodování 
v krasobruslení, byť si uvědomuji jeho 
komplikovanost). Pořídit kompletní 
záznam soutěže za účelem posouzení 
objektivnosti rozhodnutí porotců při 
vyřizovaní stížností.“

A na závěr ještě reakce ředitele On-
dřeje Langra: „Klavírní soutěže jsou 
téměř nekončícím příběhem o nespo-
kojenosti a křivdě. Učitelé po nich ob-
vykle remcají, jak a co bylo špatně, jak 
už NIKDY do soutěže žáky nepřihlásí 
atp. Kolik už bylo za ta léta podobných 
reakcí?! Rozumím těm důvodům k ne-
spokojenosti a do jisté míry rozhořčení 
sdílím. ALE: kdo jiný než tito odborníci 
(ve vší vážnosti) by se měli vzedmout 
k hlasité reakci? Mají nebo nemají pří-
ležitost k erudované debatě? Dokážou 
překročit stín „hospodského“ tlachu? 
Vědí vůbec, že s  tím můžou nebo 
MAJÍ/musí něco udělat? Je vnitřní mo-
tivace kritiků dostatečná a jsou samo-
statně angažovaní? Nikdo tuto věc za 
klavíristy nevyřeší, pokud neotevřou 
konstruktivní debatu. Vždyť naše prá-
ce je služba dětem, žádná exhibice 
pedagogického umu. Pokud mají sou-
těže žákovi přinést užitek - umíme ho 
vůbec pojmenovat? Co MU přináší? 
(A co mu naopak způsobuje?) Je pozi-
tivním ZISKEM anebo spíše základem 

mantry „už nikdy...“?! Nemyslím si, že 
tím špatným je porota, nedobrá jsou 
pravidla soutěže, která umožní, že žák 
z ní odchází zdrcen (a jeho učitel zne-
chucen). Nedostatečná je odborná dis-
kuze těch, kteří k tomu mají co říct. Je 
třeba připustit, že toto trauma klavír-
ních soutěží si činíme SAMI. Jsme plně 
kompetentní nastavit systém hodno-
cení soutěží tak, aby v ní žák (a učitel) 
nalezl proaktivní motivaci ke svému 
dalšímu růstu (=UŽITEK) a  taky RA-
DOST. Jinak je to celé sebemrskačský 
podnik ZUŠek, který způsobuje „zlou 
krev“. Osobně mám ve vínku spíše op-
timismus a  víru ve změnu k  lepšímu 
- na druhé misce pomyslných vah však 
musí ležet práce, čas a energie. Kdo ji 
tam položí? Vážím si všech, kteří při-
spějí.

Nabídnu jinou mantru: ŽÁK/DÍTĚ JE 
(AŽ) NA PRVNÍM MÍSTĚ!“

Nevím, jak to vnímáte vy, milé ko-
legyně a  kolegové, třeba vám zaběh-
nutý systém „ministerských“ soutěží 
vyhovuje. Ale pokud to cítíte podob-
ně a  chcete změnu, dejte do redakce 
vědět. Něco bychom s  tím pak mohli 
společně udělat.

Petr Hanousek
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PROPOZ ICE KLAVÍRNÍCH SOUTĚŽ Í

Prague Junior Note

23 . ročník soutěže Prague Junior Note 
se bude konat ve dnech 13 .–15 . června 
2014 v  Sále Martinů HAMU na praž-
ském Malostranském náměstí . Přihláš-
ky se přijímají od 1 . února do 25 . květ-
na 2014 prostřednictvím formuláře na 
stránkách www .soutezpjn .cz .

Soutěž je vyhlášena pro mladé sólisty 
do 15 let v oboru hra na klavír .

Podmínky soutěže

Soutěž je jednokolová a rozdělená do 
pěti věkových kategorií:

Kategorie nejmladších –  narozeni 
v roce 2006 a mladší

I . kategorie  – narozeni v  roce  2005, 
2004

II . kategorie  – narozeni v  roce  2003, 
2002

III . kategorie – narozeni v roce 2001, 
2000

IV . kategorie – narozeni v roce 1999

Časové limity soutěžních výkonů:
Kategorie nejmladších – 3-6 min .
I . kategorie – 5-8 min .
II . kategorie – 7-11 min .
III . kategorie – 10-13 min .
IV . kategorie – 12-15 min .

Porota

Předseda poroty: Ivan Klánský
Členové poroty: 

Marcela Faflak, USA 
Ivo Kahánek, HAMU Praha, Univer-

zita Ostrava 
František Malý, HAMU Praha 
Zbyněk Maruška, Kypr 
Monika Tugendliebová, Janáčkova 

konzervatoř Ostrava 
Helena Weiser, JAMU Brno

Předběžný harmonogram soutěže:

 » dne 13 . června 2014 od 9 .15 hod . 
– Kat . nejmladších a I . kategorie

 » dne 14 . června 2014 od 9 .00 hod . 
– II . kategorie a III .kategorie

 » dne 15 . června 2014 od 9 .00 hod . 
– IV . kategorie

Rozlosování a  přesný časový harmo-
nogram budou zveřejněny nejpozději 
6 . června 2014 .
    
Zahájení soutěže se uskuteční dne 
13 . června 2014 v  9 .00 hod .  v Galerii 
HAMU, Lichtenštejnský palác, Ma-
lostranské náměstí 13, Praha 1 .

Koncert vítězů se koná v neděli, dne 15 . 
června 2014 v 18 .00 hod ., v Sále Marti-
nů, HAMU, Lichtenštejnský palác, Ma-
lostranské náměstí 13, Praha 1 .

Ceny soutěže

Cena prof . Viktorie Švihlíkové za nej-
lepší provedení skladby J . S . Bacha
Cena Nadace Bohuslava Martinů za 
nejlepší provedení skladby B . Martinů
Další ceny budou oznámeny .
Všichni soutěžící obdrží diplom a dary 
za účast v soutěži .
Porota má právo některé z cen neudělit, 
případně ceny sloučit či rozdělit .

Ostatní informace

Soutěžící jiné národnosti musí doložit 
doklad o pravidelné výuce v ČR .
Organizátor PJN 2014 nezajišťuje mi-
mopražským účastníkům ubytování .
Změna v  podmínkách a  harmonogra-
mu soutěže vyhrazena .
Zápisné do soutěže PJN2014 činí 700,-
Kč a je pro každého účastníka povinné .
Bližší informace jsou dostupné na 
stránkách: www .soutezpjn .cz

http://www.soutezpjn.cz
http://www.soutezpjn.cz
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PIANISTŮ V ST Ř ÍPNÍK

Nejznámější Ludvíkovo 
tango

České lázně jsou odnepaměti místem 
krásných hudebních zážitků, někdy 
i  velmi humorných. To takhle jednou 
přijíždím na poslední chvíli zkoušet 
třetího Beethovena. Žoviální a nadmí-
ru urostlý severský dirigent mne vítá 
s  patřičným nadhledem a  přáním, ať 
zahraji téma. Po čtyřech taktech osu-
dově pojatého Beethovena mne zasta-
vuje: „Takhle bych to nehrál. Necítíte, 
že je to tango? Začněte pianissimo 
a  ty kvarty na konci hrajte vášnivě, 
jako tangové záškuby -  subito forte!“ 
Orchestr jen spiklenecky mrká a  po-
baveně podotýká cosi o Beethoveno-
vě celoživotní zálibě v  tangu… Inu, 
proč bych nevyhověl umělci z  daleké 
země. Jenže podáte prst a  přijdete 
o celou ruku - střední díl Larga je prý 
nudný, tak hrajeme kontrastní tem-
po allegro. Několik hráčů s  lechtivou 
bránicí marně předstírá kašel… A  už 
je tu večer. Jen vydržet koncert s váž-
nou tváří a bude to za mnou. Dirigent 
si tentokrát už nesedá na vysokou 
židli, ale stojí na nové podlaze „tržní“ 
kvality –  ta stará poctivá shořela při 
nedávném požáru. Vehemencí svých 
tangových kroků rozkmitává vetché 
pódium, orchestr se začíná pohupovat 
ve stylu mexické fotbalové vlny, klavír 
lehce popojíždí a mává křídlem tak, že 
se konec podpěrné tyče ocitá chvíle-
mi ve vzduchu, jindy šťastně zpátky 
v jamce. Bojím se, aby křídlo nespadlo, 
ale zároveň přemýšlím, jak tohle ne-
rovné skóre vyrovnat. Začínám kaden-
ci, tady by snad byla možnost. Dirigent 
už se trochu potí, protože má v notách 

jinou. Třeba na konci nepozná, kdy má 
nastoupit. Jenže při sérii závěrečných 
trylků už natěšeně zvedá ruce… V tom 
se z  publika ozývá téma Mozartovy 
symfonie g  moll. Držím předposlední 
trylek, prolétnu očima sál a vidím úžas-
nou scénu: Zdejší slavný rodák, známý 
dirigent, si zapomněl vypnout mobil 
a  nechtěně dominuje naší hudební 
produkci. Paralyzován svědomím, ne-
dokáže mobil vytáhnout z kapsy saka, 

pak mu zase skáče v rukou jako čerstvě 
chycená ryba. Protože téma symfonie 
neladí s kadencí, přecházím do g moll, 
chytám správné tempo a  s  úsměvem 
doprovázím našeho nového sólistu. 
V  orchestru i  v  publiku to užasle za-
šumí a já už jen sleduji vyděšený diri-
gentův výraz, přesně takový, jaký ke 
každému Beethovenovu tangu patří…

Jan Jiraský

Na tvorbě 3. čísla časopisu Pianissimo se podíleli: autoři článků -  Lucia Bakosová, Šárka Bartošová, Zora Gogelová, 
Jana Fikarová, Radka Hajšelová, Zuzana Hančilová, Petr Hanousek, Eva Horáková, Věra Chmelová, Jan Jiraský, Jana Lišková 
Kvochová, Miroslava Raková, Marcela Slaná, Bronislava Zatloukalová, Petra Zíková; grafická úprava: Splácal a Uhladil; korek-
tury textů: Jana Lišková-Kvochová, Magdalena Zapadlová; hlavní poradce a odborná pomoc: prof. Alena Vlasáková
Internetová verze časopisu je k dispozici na stránkách: http://zusklavir.jamu.cz
Uzávěrka 4. čísla časopisu Pianissimo je 6. června 2014
Své příspěvky můžete zasílat na emailovou adresu: verachmela@centrum.cz

http://zusklavir.jamu.cz
mailto:verachmela%40centrum.cz?subject=

