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Slovo na úvod
Školní rok skončil, letní semestr se už také pomalu uzavírá a doba prázdnin
a dovolených je v plném proudu. Někteří dávají přednost dovolené v zahraničí,
jiní tráví čas v českých a moravských lesích či chalupách, ale naprostá většina je
bez internetu a často i mimo telefonní signál. Pak je tu skupina lidí, kteří objíždějí
různé kurzy a letní školy, jako kdyby jim nestačilo, že se musí učit celý školní rok.
A někteří z nich dokonce působí na kurzech jako lektoři. Ať už patříte do kterékoliv skupiny, určitě nejste vyhraněný typ a během prázdnin své aktivity střídáte.
Pravdou je, že se nedá stihnout dělat vše a být všude. To platí i během školního
roku. Proto je tu časopis Pianissimo, aby vás informoval o všem nebo alespoň
části z toho, co se v klavírním světě děje.
Čtvrté číslo časopisu Pianissimo uzavírá svůj 0. ročník. Je to chvíle, kdy je třeba
se zastavit, popřemýšlet, co se povedlo a co je zapotřebí ještě zlepšit. Vynořují se
otázky jako například: „Je náplň časopisu dostatečně zajímavá pro všechny čtenáře, nebo je třeba ji obohatit o některé nové kapitoly? Vědí o existenci časopisu
všichni klavíristi a pedagogové, pro které by mohl být zajímavý? Může časopis
existovat s dosavadním počtem lidí, kteří se na jeho vzniku podílejí, nebo bude
zapotřebí počet zvýšit? Je časopis žádaný a dostatečně přínosný?“
Občas potkávám kolegy z Metodického centra nebo z práce a slyším kladné
odezvy na články z Pianissima. Moc mě to těší. Jindy zjišťuji, že ani lidé z JAMU
o existenci časopisu nevědí. Myslím, že rok existence je dostatečně dlouhá doba
na to, aby bylo pravděpodobné, že se časopis udrží a bude vycházet dál, a to
i přesto, že se jedná o zcela dobrovolnou a neplacenou aktivitu. Je tedy nejvyšší čas začít pracovat na jeho propagaci a zapojit do jeho tvorby více studentů
JAMU, neboť jde o katedrální časopis a co se studenti během studia naučí (bez
ohledu na výši svého věku), to v praxi jako když najdou.
V tomto čísle naleznete pokračování závěrečné práce Jany Fikarové „S pohádkou u klavíru“ a přiblížíme vám část dizertační práce Alice Rajnohové o klavírním díle Vítězslavy Kaprálové. Stejná autorka nahrála i pěkné CD, které vám
představíme společně s dalšími poslechovými odkazy na Mezinárodní klavírní
soutěž A. Rubinsteina a Debatní klub s Ivanem Klánským a Miroslavem Brejchou.
Rozhovor do 4. čísla nám poskytla brněnská klavírní pedagožka Marcela Slaná,
jíž známe ze soutěžních porot a přednášek věnovaných především předškolní
výuce.
Notová příloha je tentokráte obzvlášť zajímavá. Julian Skrjabin se dožil pouhých jedenácti let, přesto dokázal navázat na práci svého otce a vytvořit 4 preludia, z nichž jedno zde otiskujeme a na další uvádíme odkaz. V časopise naleznete informace i o dalších materiálech do výuky, čínské zahraniční okénko a řadu
článků o akcích a soutěžích, které se konaly nebo teprve budou konat.
Děkuji všem kolegům, kteří se podíleli na vzniku 4. čísla Pianissima, děkuji
i těm, kteří se přímo nepodíleli, ale pomohli mi navázat kontakt s dalšími zajímavými lidmi. Přeji všem čtenářům příjemné a zajímavé čtení!
Věra Chmelová
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METODIK A
S pohádkou u klavíru (2. díl)
Kuliferda

Mgr. Jana Fikarová

Metodické pomůcky
Vytvořila jsem si již mnoho pomůcek
do výuky. Vznikaly právě ve chvíli, kdy
jsem cítila, že moje slovní vysvětlení,
rady, pokyny, pohyby a gestikulace jsou
k provedení mých určitých představ
nedostačující. O některých jsem se již
v této práci zmiňovala. V této kapitole
bych chtěla zmínit ty, které s dětmi používám nejčastěji.
Ve své třídě pracuji kromě klavíru i se
spoustou různých předmětů. Někomu
by se snad mohly zdát na první pohled
docela obyčejné, ale už na ten druhý
každý pozná, že to nejsou předměty ledajaké. Jsou totiž pohádkové! Dokonce
i obyčejná tužka může v mé vyučovací
třídě dostat nožičky, a pak nám, panečku, namalovat do not spoustu obrázků.
Ale ze zkušeností vím, že malé děti mají
rády obrázky spíše barevné. Tak pěkně
popořádku.
František
je maňásek, kterého děti znají z televizního pořadu Kouzelná školka. Při každé hodině se s dětmi přivítá a rozloučí.
Navlékám si ho na ruku a promlouvám
k dětem jeho pohádkovým hlasem.
František je neposeda, několikrát nám
i spadl na klaviaturu, přitom měl pěkně
sedět a poslouchat. Někdy celou hodinu
hovoří jen František. Ukazuje malému
dítěti zábavnou formou, jak a co budeme hrát.
Sněhurka a sedm trpaslíků
je překrásná panenka, která sedává na
klavíru vedle Františka a těší se na příchod dětí. Každé dítě ode mne dostane
obrázek Sněhurky se sedmi trpaslíky,
který si mohou děti doma vymalovat.
Také musí zjistit všechna jména trpaslíčků.



Notová kostka

je náš nezbedný třídní skřítek. Nikdy
ho nikdo neviděl, ale nechává nám ve
třídě okopírované skladbičky nebo obrázkové samolepky, které dětem mohu
nalepit do „pohádkového sešitku“ jako
odměnu za dobrou přípravu.
Barevné pastelky
Děti milují barvičky. Mám pro ně připravenou celou škálu barevných pastelek. Malujeme s nimi do skladbiček
obrázky, a tím je pastelka upozorňuje na některý z hudebních problémů.
Tak např. když potřebujeme, aby byl
tón pěkně znělý a měkký, namalujeme
k notičce sluníčko.
Kartičky
pro lepší názornost mám připravené velké kartičky s hudebními znaky
(např. klíče, noty, pomlky, posuvky, dynamická a tempová označení).
Ježek
ježek Bodlinka sedává ve třídě v rohu
a velice bedlivě sleduje hru staccato.
Beruška
nám napomáhá hlídat ručičku na klaviatuře, aby byla pěkně postavená a aby
tón krásně zazněl.
Pohádková ruka Sněhurky
je opatřena pětilinkovou osnovou. Spojuji ji se sluchovou představou tónu ke
znázorňování směru melodie a umístění not.
Orffovy nástroje
napomáhají ke sluchovému, rytmickému i dramatickému ztvárnění hudby.
Rytmická kostka
slouží k vyťukávání rytmických úloh.
Je výborné, že tato kostka je otočná,
proto můžeme sestavovat různé rytmické obměny.

Děti kostku vrhají a poznávají notové
znaky.
Některé pohádkové pomůcky mají děti
za úkol zhotovit si doma samy. Nejsou
na výrobu obtížné a rodiče jim rádi pomohou. V jiných hodinách je vyrábíme
dokonce společně. Při výuce zapojuji
i muzikoterapeutické prvky.

Hudební dílničky
„Hudebně-klavírní taškaření aneb
proč bychom se do hudební školy
netěšili“
„Hudba tanec barvičky“
„Předvánoční radování a všelijaké
taškaření“
Děti si velice oblíbily hodiny, kdy spojujeme hudební cítění s výtvarnými
a pohybovými prostředky. Tyto hodiny
se konají v jiné učebně, jednak proto, že
hudební dílničky jsou skupinové a do
naší třídy bychom se nevešli, ale také
proto, aby si děti zvykaly na různé prostředí. Většinou chodíme do koncertního sálu. Připravuji tak žáčky na to, aby
získali k tomuto prostředí důvěru a při
jejich koncertních vystoupeních neměli trému. Každou hudební dílničku
vždy pojmenuji nějakým názvem, např.
„Hudebně-klavírní taškaření aneb proč
bychom se do hudební školy netěšili“
nebo jen stručně „Hudba tanec barvičky“. S vánoční tematikou pak: „Předvánoční radování a všelijaké taškaření“.
Na úvod dětem pustím nějakou příjemnou hudbu a k tomu vyprávím hudební
pohádku. Jednou je to pohádka O zatoulané notičce, jindy zase o tom Jak se
klavír rozhodl, že už nebude hrát. Děti
napjatě poslouchají, ale nejraději jsou,
když v hudební pohádce všechno dobře
dopadne.
Obvykle mají děti připravené skladbičky, které si vzájemně zahrají. Většinou
jsou v pracovní verzi, to proto, že si
o nich pak s dětmi povídáme a učíme se
na nich společně vyhledávat chybičky,
které ve vzájemné diskusi opravujeme.
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Ptám se jich, co se jim líbilo na Barunčině skladbě, co by měla Míša ještě vylepšit, jak pomoci Péťovi, aby byl jeho
tón na klavíru krásně měkoučký. Potom se snažíme s dětmi hudbu doprovodit výtvarnými a tanečními projevy.
Někdy mi o klavírní dílničce dokonce
i samy napíší pár řádků.
Nosím s sebou i kufřík s Orffovým
instrumentářem, který obsahuje sadu
bubínků, činely, triangl, metalofon,
xylofon, ozvučná dřívka, paličky atd.
Tyto nástroje rozvíjí smysl pro rytmus,
intonaci, souhru a především odvahu
projevovat se přirozeně, bez ostychu
a spontánně a s radostí tvořit.
Vyjádřit hudbu výtvarnými prostředky
se dětem velice líbí.
Čárání při hudbě
má velmi uklidňující a uvolňující účinky. V rytmu hudby dítě vyjadřuje své
spontánní pocity, jde o vlastní prožitek
a splynutí s hudbou.
Malování při hudbě
vyjadřuje momentální pocity, dítě maluje štětcem, barevnými pastelkami
nebo jen rukama namočenýma do barev. S hudbou je výsledek barevně a tvarově vyváženější a harmoničtější.

Pohádkové koncertíky

Aby pohádka nezůstala jen za zamknutými dveřmi naší vyučovací třídy mezi
mnou, dětmi a několika rodiči, bereme
ji s sebou i na různá veřejná vystoupení
a koncerty.
Pokud organizuji svůj třídní koncert,
snažím se, aby jeho scénář byl pestrý. A to nejen v tom, že by skladbičky
měly mít rozdílná tempa a charakter,
ale mezi klavírní čísla zařazuji i pěvecká, baletní a dramatická vystoupení.
Dramatické složky se účastní opět žáci
z mé třídy. Sestavujeme společně různé
scénky, které pramení jak z pohádek,
tak i z běžného života dětí. Ovšem neustále beru v úvahu, že vystoupení je
především klavírní. Všechny ostatní
části jsou pouze doplňkové. Děti i rodiče mají tato vystoupení rádi.
Koncertík má vždy nějaký tematický
název, většinou ho děti vymýšlejí společně se mnou. Podle tohoto tématu
se také odvíjí duch celého koncertíku.



Klavírní skladbičky, baletní i taneční
čísla společně s dramatickými výstupy
se řídí tématem koncertu.
Například:

TAM, KDE ŠUMÍ ŘÍČNÍ PROUD
Uvádím scénář, který mi děti pomohly
společně vytvořit:
Tatínek + malá Barunka
B: Tati, já už nemůžu. Slyšíš, tati?? Mě
už bolí nožičky…
T: Jen pojď. Buď ráda, že jsi na čerstvém
vzduchu. Dýchej zhluboka jako já, hele:
nádech, výdech, nádech, výdech… slyšíš ty ptáčky, to ticho, ten potůček, jak
bublá… (směrem do obecenstva)
B: Kam to vlastně jdeme?
T: To je překvapení! Uvidíš. Ty se pořád
někde zastavuješ, všechno si prohlížíš..
B: Ale já už nikam nejdu! (sedne si na
bobeček… rozbaluje batoh a hledá svačinu). A navíc mám hlad!
T: No to je úžasný. To je teda výlet. (naštvaně) Maminka mi tě přibalí a taková
to mohla být pěkná pánská jízda. (rozbaluje batoh)
B: (reakce na pánskou jízdu) Jééé, my už
konečně někam pojedeme? Mě už bolí
nožičky.
T: Ale ne, nikam nepojedeme. Jsme přeci na výletě, jak to chtěla maminka. Já
si jen tak říkám, jak by to bylo pěkné…
vychlazené pivečko, žádné stresy, na
pohodu… jo, jo, taková pánská jízda…
B: Aha, tak to je to, jak jsi měl minulý týden strašně červené oči a celý den
jsi nemluvil. A maminka říkala, že ti to
patří!!!
T: Jo??? A-H-A… (snaží se to zamluvit)
Ukaž, co nám maminka přibalila za
svačinu?
B: Já ji tady nemám… (hledá a nemůže
nic najít)
T: Jednu tady mám. Tak ti musela asi
vypadnout nad průsmykem.
B: Tak já si vezmu tvoji. Děkuji…
(a pustí se do svačiny)
T: (mlsně kouká) To jsem teda dopadl…
ale že je tu krásně, potůček bublá (opět
směrem do obecenstva)... les šumí…
potůček bublá… (za chvíli po rozjímání
přírodních krás) Tak co, pokračujem???
B: Jo. Jdem. (zvesela odcházejí)
(Tatínek si brouká po celou dobu melodii.)

Hudební vystoupení
Maminka
Mezi tím, co je malá Barunka a manžel
Pepa na výletě, maminka relaxuje, připravuje se na relaxační koupel a dělá si
zábal na obličej… s kafíčkem a brouká
si melodii.
M: Jéé, to je ale klid, to je pohoda.
Kdoví, jakpak se ti moji kulíšci mají?...
Brouká si melodii... Najednou uslyší telefon.
M: Ahoj, holka jedna, ty ještě žiješ? No,
dlouho jsem tě neviděla. Co dělám? Jo
myslíš, že vařím, uklízím, peru… jako
obvykle… Jseš na omylu, já jsem poslala Pepu s Barunkou na výlet… no, jo,
nějak se to podařilo, to víš, Pepa žehlí
ten minulý týden… no nebylo mu dobře, nebylo!!! Co dělám? Odpočívám,
relaxuju… činím se krásnou... Aha, ty
máš Fandu taky pryč a máš lístky na
koncert? A co to je za koncert?... No tak
proč ne, hele tak já na sebe něco hodím
a za půl hoďky jsem u Tebe, jo? No super!!!
Hudební vystoupení
Tatínek + malá Barunka
Tatínek a Barunka pokračují v cestě.
Tatínek si pobroukává melodii.
B: Copak asi dělá maminka?
T: Coby, pere, žehlí, uklízí, abychom to
měli v domečku pěkné, a určitě nám
něco dobrého uvaří… na to se moc těším!!!... Hele, tak už jsme tady… tady to
je… (přijdou na cílené místo)
B: Aha, a co tady je? Vždyť tady nic
není.
T: To je to místo, o kterém jsem ti vyprávěl. Slyšíš ten les, vidíš dole tu řeku?
(ukazuje Barunce řeku) A tady má ta
řeka pramen. Slyšíš to bublání? (k obecenstvu) Víš, to je to místo, jak jsme ještě s maminkou nebyli maminka a tatínek a studovali jsme spolu na konzervatoři… jo, holka, tady jsou i tvé kořeny...
B: Jaké kořeny? Ty tady chceš něco stavět?
T: Kdepak, pojď sejdeme dolů…
Hudební vystoupení - melodie
Maminka, tatínek + malá Barunka
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T: Ahoj maminko, tak nás tu máš,
jakpak jsi se tu sama měla?
B: Ahoj mami. To bylo super, to ti musím vyprávět… (všichni se přivítají)
M: Vítám vás, to jste už zpátky? Já jsem
se měla dobře, volala mně Alenka, tak
jsme šly na koncert, bylo to překrásné
vystoupení, tak jsem si to užila… A co
vy? Jaký byl výlet?
T: Jo na koncertě? A nějakou večeři pro
nás máš, mám hlad jako vlk… cestou
jsme vytrousili jednu svačinu, co jsi
přibalila Barunce do baťohu…
M: Večeři? Jo tak, já vám ohřeju párky.
(zvesela)
T: Párky? (smutně) Já jsem se těšil na
něco jinýho…
M: Párky jsou taky dobrý, Pepo, a v lednici máš vychlazený pivečko. Hned to
bude... můžete se zatím podívat na Večerníčka.
(Maminka Barunce při rozhovoru sundává batoh, převléká, češe…)
Hudební vystoupení - Večerníček
Maminka + malá Barunka
M: Tak se ti výlet líbil, Barunko?
B: Líbil, ale příště pojedeme někam
všichni spolu, jo?
M: To víš, že jo. A co tatínek? Tomu se
to taky líbilo?
B: Já myslím, že jo, dal mi svou svačinu.
M: A kde jste to vlastně byli, tatínek mi
to nechtěl prozradit, že je to prý vaše
tajemství.
B: No přeci… TAM, KDE ŠUMÍ ŘÍČNÍ
PROUD…
Hudební vystoupení + překvapení
Všichni účinkující přijdou na scénu

Jak to bylo s pohádkou?

Téma pohádek ožívalo u skladatelů od
nepaměti. Někteří se pouze pohádkou
inspirovali, jiní psali skladbičky přímo šité na pohádkové postavičky. Tak
je tomu např. v Českých pohádkách od
Josefa Páleníčka. Najdeme tu snadné
skladbičky jako Taneček Popelky, Sněhurka nebo skladbičku s názvem O Budulínkovi.
Mezi základní materiál českých klavírních škol řadíme milou Klavírní školičku Zdeny Janžurové a Milady Borové
pro děti od čtyř do sedmi let. Zde se
děti mohou seznámit s velmi pěknou



pohádkou O české muzice, ve které
Honza rozveselil pomocí hudebních
nástrojů smutnou princeznu Pampelišku.
Erno Košťál napsal Pohádku pro klavír
ve snadném slohu s názvem Perníková
chaloupka. V osmi obrazech popisuje dětem velmi známý motiv Jeníčka
a Mařenky a jejich šťastného návratu
domů.
Velmi rády děti hrají Šípkovou Růženku z řady Duha v černé a bílé od Ilony
Jurníčkové.
Mezi další autory, kteří se nechali pohádkovým příběhem motivovat, patří
i Ivana Loudová a její Pohádky a oblázky. Dmitrij Borisovič Kabalevskij ve
svém Albu pro mládež uvádí skladbičku přímo s názvem Pohádka. V dětské
klavírní úpravě byly vydány skladby
různé obtížnosti od světoznámého
skladatele Sergeje Sergejeviče Prokofjeva Péťa a vlk.
Všechny zmíněné pohádkové skladbičky jsem měla možnost si poslechnout.
Musím konstatovat, že pohádkové příběhy děti, a to především ty nejmenší,
velmi lákají. Ve svých hodinách jsem
si ověřila, že dítě, kterému jsem zadala
skladbičku s pohádkovým názvem, ji
cvičilo s daleko větším elánem a radostí
než skladbičky ostatní.

Klavírní školy a studijní materiály

Na našem trhu se v současné době objevuje velké množství různých klavírních
škol. Zatím u nás ovšem postrádáme
moderní klavírní školy pro začátečníky
předškolního věku. To mě vedlo k potřebě kombinovat jak české školy, které
obsahují básničky, říkadla a písničky
typické pro naše národní prostředí, tak
i školy zahraniční. V nich se malé děti
setkávají se čtením not v motivech, nikoliv po jednotlivých tónech, a v obou
klíčích. Velmi se mi osvědčily zahraniční materiály se zvětšeným a přehledným notovým textem. Většina
z nich také obsahuje obrázky, které si
děti rády vymalovávají, ale napomáhají
jim i k navození pocitů při hře skladbičky a k pochopení abstraktních znaků
spojených se čtením not. Po dobu mé
skromné šestileté praxe se mi osvědčilo
několik klavírních škol, které ráda používám se začínajícími klavíristy.

Z českých škol používám jako základní
materiál již zmíněnou Klavírní školičku Zdeny Janžurové a Milady Borové.
Na tuto školu navazuje čtyřdílná Nová
klavírní škola stejných autorek. Rozvíjet hudebnost dětí a praktickou znalost
teorie mi napomáhají Klavihrátky Ivy
Oplištilové a Zuzany Hančilové. Protože v našich školách není využíváno obrázků výsečí klaviatury, používám škol
zahraničních autorů, jako např. Evropskou klavírní školu F. Emontse, Bastien
Piano Basics J. Bastiena aj.. Dobré zkušenosti mám se školou Michaela Aarona vydanou v několika řadách. Při práci
s malými dětmi používám řadu určenou dětem předškolního věku.

Muzikoterapeutické a jiné prvky
Muzikoterapie

»» (z řeckého músikos hudební, therapia léčení)
»» je interdisciplinární vědní obor,
který vznikl na základě vývoje medicíny, psychologie, psychoterapie,
hudební vědy a jejich vzájemných
poznatků. Je to vědní obor, směřující k praktickému použití v různých
oblastech lidské činnosti: zdravotnictví, školství, sociální a výchovné
oblasti.
»» v praxi jde o proces fyziologického,
emocionálního a smyslového ovlivňování člověka hudebními prostředky
Muzikoterapie je účinná metoda v působení na člověka. Ve školství a sociální sféře může být účinnou metodou
prevence některých onemocnění. Ve
zdravotnictví je metodou léčebné psychoterapie.
Co je podstatou a cílem
muzikoterapie?
»» využívá rozmanitých metod, speciálních výrazových prostředků,
diferencovaných postupů a prvků léčebně-výchovného působení,
které zlepšují a příznivě ovlivňují
každého člověka bez ohledu na věk
(PIPEKOVÁ, VÍTKOVÁ 2001)
»» vede k sebepoznání, k rozvoji komunikačních dovedností, k prohlubování empatie, posilování
pozitivního klimatu prostředí,
k primárnímu předcházení sociál-
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ně patologických jevů, k vytváření
pozitivních životních hodnot
»» v Gastonově hodnocení muzikoterapeutických cílů vidíme v popředí
dosažení sebeuvědomění prostřednictvím seberealizace a začlenění
do skupiny na základě rytmického potenciálu hudby (PIPEKOVÁ,
VÍTKOVÁ 2001)
»» zlepšuje tělesnou kondici, přispívá
ke zvýšení sebevědomí
»» účinná metoda při léčbě různých
psychosomatických potíží (pocit
úzkosti, deprese, komunikační problémy, poruchy spánku aj.)
»» ve formě zvukoterapie a imaginace
s hudbou podporuje pozitivní myšlení, mění pohled na svět
»» snižuje psychickou tenzi, koncentruje naši mysl, příznivě ovlivňuje
řadu procesů v našem těle
Hudba je uměním, které významně působí na člověka po stránce psychické,
somatické a sociální. Hudba má obrovský dar člověka nejen stimulovat, naplňovat energií, aktivizovat a inspirovat,
ale také uklidňovat. Vyjadřuje citový
život člověka. Dokáže nejlépe vystihnout emocionální pohnutky. Ne nadarmo byla proto často nazývána řečí citu
(Linka, 1997).

Druhy muzikoterapie

Podle Mátejové je aktivní muzikoterapie tou částí, která umožňuje konkrétní,
bezprostřední účast jedinců na procesu
aktivní hudební produkce pomocí specifických hudebně-pohybových a výtvarných činností, řečového, vokálního,
instrumentálního a dramatického projevu. Pasivní (receptivní) část napomáhá procesu odreagování, relaxace a pozitivní stimulace, uvědomění si aktivní
a pasivní percepce hudby.
Ve své výuce využívám tyto další druhy
muzikoterapie:
Zpěv
je muzikoterapeuticky cenným léčebně-výchovným prostředkem. Je nejpřirozenějším projevem člověka. Působí
pozitivně po stránce psychické i somatické (Mátejová, Mašura 1980). Pomocí
zpěvu můžeme prohloubit emocionální
cítění člověka, přispívá též k harmonizaci a odreagování osobnosti. Volné
propojení zpěvu a pohybu je nejpřirozenější u předškolních dětí. Prostřed-



nictvím hry rozvíjíme také elementární
improvizaci zpěvem, navozující vytváření zpěvného tónu (Pokorná 1982).
Hra na tělo
představuje soubor diferencovaných
zvuků vytvářených aktivitou vlastního
těla. V různých obměnách rozvíjí rytmickou, motorickou, akustickou, taktilní a vizuální vnímavost dítěte. Je základní formou sebevyjádření člověka.
Ve spojení se základními pohybovými
a pantomimickými prvky přispívá ke
zlepšení koordinace pohybů, zvýšení
koncentrace a reakce, obratnosti a uvolnění (Mátejová, Mašura 1980).
Instrumentální aktivita
je zprostředkována souborem melodických a rytmických nástrojů Orffova
instrumentáře. Z melodických nástrojů
využívám zvonkohru, xylofon a metalofon, z nástrojů rytmických se velké
oblibě mezi dětmi těší bubínek, triangl,
tamburína, ozvučná dřívka, prstové činelky, bonga aj.
Puls
je z hudebního pohledu střídání dob
přízvučných a nepřízvučných. Organis
mus na tuto pravidelnou pulsaci reaguje
motorickou odpovědí (pohybem hlavy,
končetin, vyťukáváním rytmu prsty).
Z nejobecnějšího pohledu jsou rytmem
označovány různé druhy pohybu organizované v časové posloupnosti. Metrické střídání odpovídá biologickým
rytmům tlukotu srdce, dýchání, chůze
(Sedlák, 1990).
Soulad melodie, harmonie a rytmu působí kladně na dýchání, svalové napětí,
přispívá k odstraňování nekoordinovaných pohybů (Pokorná, 1982).

Arteterapie

»» (z latinského ars umění a latinského terape léčba, léčení)
»» využívá jako léčebného prostředku
umění výtvarné. Její teorie a praxe
je založena na myšlence H. Reada,
který hovoří o výtvarné tvorbě jako
činnosti pozitivně ovlivňující lidskou psychiku (Cambellová, 1998)
»» je jedním z psychoterapeutických
postupů, který se podobně jako
psychoterapie zabývá skrytým
vnitřním světem osobnosti člově-

ka a jeho sociálních vztahů (Slavík,
1997)
»» její techniky využívají specialisté různých oborů včetně lékařů,
psychologů, speciálních pedagogů
a umělců
Metody, které se uplatňují v arteterapii,
jsou rozmanité a vysoce individuální.
Ráda jich využívám jako metod podporujících tvořivou činnost, spontánnost
a volné výtvarné vyjadřování dítěte ve
spojitosti s hudbou. Prohlubují vnímání a posilují sebevědomí. Jsou výbornou
formou relaxace.
»» Výtvarné činnosti usnadňují vyjádření pocitů. Jsou jimi například
volné čmárání tužkou. Nechávám
děti čmárat si tužkou po papíru při
zadávání nové skladbičky. Chci, aby
hudbu procítily všemi smysly. Mezi
další techniky patří volná kresba
jednou barvou na papír namočený
ve vodě (užívám při vysvětlování
pedálu, barvičky na papíře krásně splývají a jsou čisté, i náš pedál
takový musí být) nebo tematická
kresba (např. pohádkové zvíře, do
kterého by se chtělo dítě převtělit
a zahrát si ve skladbičce).
Výtvarná činnost přibližuje dítěti chápání okolní skutečnosti, hmotného
světa, souvislostí a vztahů mezi lidmi
a věcmi. Zároveň je alternativním prostředkem komunikace. Nabízí dítěti
neverbální a symbolickou řeč, kterou
může vyjádřit své pocity, obavy, přání
a představy, jež jsou vlastní jeho vnitřnímu prožívání (Caseová, Dalleyová,
1995).
Výtvarný projev výrazně přispívá
k psychickému vývoji dítěte, rozvíjí
vnímání, představivost, myšlení a cítění. Všeobecně výtvarná činnost přispívá ke zlepšení funkce rukou.

Dramaterapie

K hlavním cílům dramaterapie patří
rozvoj empatie, sebevědomí, samostatnosti, koncentrace, zvyšování sociální
interakce, schopnosti spontánního chování a uvolnění a v neposlední řadě získání schopnosti poznat a přijmout svoje
omezení i možnosti.
Divadlo, jako svébytný druh umění,
poskytuje člověku umělecký a estetický
zážitek. Ze zcela jiného pohledu je pro
člověka prostředkem pochopení vlastní
identity a okolního světa.
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Dramaterapie poskytuje prostor pro
sebepoznání, sebeakceptaci, zlepšení
komunikačních schopností a vyjádření
vlastních pocitů. Působí jako stimulátor samostatné činnosti, duševní a pohybové aktivity, vnímání, myšlení, rozvoje řeči, fantazie a tvořivosti.
Nacvičování modelů prostřednictvím
hry má tři základní fáze:
1) uvolňovací cvičení, posilování schopnosti soustředění (pohybové, dramatické, smyslové a rytmické hry)
2) rozvoj kognitivních, emocionálních,
kreativních funkcí (rolová hra, hry
s předmětem, maňáskem, loutkami)
3) komunikace, sociální interakce, korekce chování, vyjadřování názorů
a postojů (sociálně dramatické hry,
pantomima, taneční improvizace)
Uplatnění rolových her a improvizací má své opodstatnění především ve
smyslu možnosti vyjádření svých pocitů, přání a obav (Pipeková, Vítková,
2001).
Při použití metod dramaterapie se zaměřuji na pohybové vyjádření. Využívám spojení pohybu, řeči a hudby,
která může mít reprodukovanou i živou podobu. Ve své třídě mám několik
maňásků. Děti se rády realizují tím, že
jim propůjčují svůj hlas. Tak v podobě
maňásků můžeme vést celou hodinu,
aniž by spolu ve vzájemné interakci hovořil učitel - žák, místo toho si povídají
maňásek představující kašpárka (učitel)
s maňáskem v podobě princezničky.

Vliv hudby na tělo a mysl

V tradičních hudebních školách se považuje za vhodné začít děti učit hudbě
od pěti až šesti let. Ale existuje i jiný názor: hudební výchovu je třeba začít již
v době před porodem. Experimentální
zkoumání potvrzuje dispozice novorozenců k poslouchání a vnímání klasické
hudby.
Během své skromné šestileté praxe
jsem dospěla k přesvědčení, že je nejlepší začít práci s hudbou ve věku tří
až čtyř let. Pětileté dítě je již ve značné
míře zformovaná osobnost. Rozvoj dítěte v mnohém závisí na tom, jak brzy
začne jeho pohroužení do světa hudby.
Hudba zlepšuje charakter dětí a blahodárně působí na jejich psychický stav.
Nepřispívá jen k všeobecnému rozvoji,
ale má i léčebné vlastnosti.



Vlastimil Marek ve své knize uvádí, že
lidský plod slyší již od třetího měsíce
vývoje a že dvouměsíční děti rozeznávají výšku a hlasitost tónu a melodií. Ve
čtyřech měsících jsou schopny rozeznávat rytmus. Lidský sluch vnímá akustické jevy od 15 Hz do 20 kHz. Kmity
nižších a vyšších hodnot (infrazvuky
a ultrazvuky) člověk nevnímá. Ovšem
většina lidí slyší jen v rozsahu 40 Hz do
14 kHz. Dnes se dochází ke zjištění, že
člověk vnímá i zvuky pod a nad oblastí
slyšitelného vibračního spektra. Právě
ty jsou (např. v šamanských kulturách)
spolu s rytmem onou léčivou složkou
rituálů. Pomocí hudby se na některých místech světa dokáží lidé záměrně
uvést do stavu transu.
Ještě nedávno docházeli odborníci k závěru, že:
„Hudba neléčí. Je to jen pomocná metoda, sedativum, činnost jako každá jiná.
Kdyby hudba měla být lékem, musela by
vracet sílu porušenému organismu, a to
se ještě nikdy nestalo. Může jen vrátit
naději a víru v uzdravení.“
(Marek, V.: Tajné dějiny hudby)
Současný západní přístup k působení
hudby na psychické a fyzické změny
u člověka tvrdí:
a) „Hudební zvuk je fyzický jev, a vyvolává tedy fyzické změny i v živých
organismech.
b) Umělecká hudba tvořená a interpretovaná vysoce kvalifikovanými
profesionály působí regulačně na
akustickou bioenergii člověka.
c) Terapeutické vlastnosti hudby pomáhají léčit různá onemocnění v psychické a fyzické sféře pomocí akustických elektromagnetických vln.
d) Hudba spojená s pohybem má kladný vliv na celou soustavu psychofyzického rozvoje dětí a mládeže.
e) Hudba jako jeden z neuroleptických
činitelů snižuje projevy nervozity
u dětí a mládeže o 30 %.“ (Marek,
V.: Tajné dějiny hudby)
»» Vlastimil Marek uznává, že ač
je přístup západu k hudbě a její
schopnosti léčit značně přezíravý
a zjednodušený, přece jen působí
současná muzikoterapie v několika základních sférách: ve školství,
ve zdravotnictví, v psychiatrii, pediatrii, při odstraňování neuróz
a funkčních poruch, psychicky
podmíněných pohybových defek-

tů, koktavosti a jiných vad řeči, dyslektického čtení a psaní, v sociální
sféře aj.
Většina z nás si jistě uvědomuje, že nám
hudba slouží i k překrytí nepříjemných zvuků a pocitů. Dokáže zpomalit
mozkové vlny, ovlivňuje dýchání, srdeční tep, krevní tlak, tělesnou teplotu,
uvolňuje svalové napětí a zvyšuje hladinu přirozených endorfinů. Zjistilo se
dokonce, že některé druhy zpěvů mohou přímo okysličovat buňky. Hudba
zvyšuje produktivitu práce, pomáhá při
léčbě rakoviny, ovlivňuje proces našeho trávení. Jedna studie se zabývala
po dobu pěti let výzkumem studentů
a zjistila, že ti, kteří zároveň studovali ještě hru na nějaký hudební nástroj,
měli též nejlepší výsledky v matematice, fyzice a chemii.

Dechová gymnastika
„Dum spiro spero“ dokud dýchám,
doufám
Dechový proces ovládáme sice automaticky, ale měli bychom usilovat o vědomě řízené dýchání, co nejefektivnější
a nejkratší vdech a plynulý nenásilný
dlouhý výdech.
Ke správnému dýchání je třeba odstranit zbytečné svalové napětí. Při
silnějším vzrušení se dech zrychluje
a prohlubuje. Naopak při zvýšeném
soustředění pozornosti dech „zatajujeme“. Vědomá kontrola dýchání je tedy
základním předpokladem boje proti
stresu a akutní úzkosti.
Nácvik kontroly dýchání:
hluboký vdech (4 sekundy)
výdech (4 sekundy)
pauza (2 sekundy)
zadržení dechu (2 sekundy)
výdech (4 sekundy)
pauza (2 sekundy)
vdech (4 sekundy)
zadržení dechu (2 sekundy)
výdech (4 sekundy)

Relaxace

je uvolnění svalového nebo psychického napětí.
Jedním ze základních prostředků psychické a fyzické přípravy hudebníka je
relaxace. Prostřednictvím relaxačních
cvičení se můžeme naučit ovládat řadu
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fyziologických reakcí, včetně reakcí
stresových.
Účinný může být především autogenní
trénink, jehož prvky můžeme využít
jak v oblasti prevence, tak i terapie, při
stavech úzkosti, stresu nebo trémy.
Autogenní trénink (autos sám, genos
rod, původ) je metoda, jejíž základy
vypracoval německý lékař J. H. Schultz
a která vychází z poznatků o vzájemné
souvislosti mezi psychickým a svalovým napětím. Dojde-li k uvolnění napětí svalového, vytvoří se podmínky
pro uvolnění psychické.
Při autogenním tréninku se využívá
relaxace (celkové psychické a fyzické
uvolnění) a koncentrace (soustředění
se na určitou představu, která ovlivňuje
celkovou činnost organismu).
Tato soustava cvičení představuje systém tří stupňů:

1. základní stupeň
Nácvik úvodního uvolnění:
Lehneme si naznak, zavřeme oči a snažíme se uvolnit celé tělo, zvedneme
ruku, natáhneme ji a napneme, po
chvíli napětí povolíme a necháme vlastní tíhou klesnout. Smyslem je uvědomit
si rozdíl mezi napětím a uvolněním.
Nácvik koncentrace:
Ležíme v klidu a soustředíme se na pocit tíhy v končetinách (svaly pravé ruky
jsou uvolněny, svaly druhé ruky jsou
uvolněny, ramena jsou uvolněna, obě
ruce jsou uvolněné, pravá ruka je těžká,
levá ruka je těžká... apod.). Po ukončení
cvičení tento pocit tíže odvoláme, svaly
rukou a nohou napneme, zhluboka dýcháme, otevřeme oči a protáhneme se.
Nácvik pocitu tepla:
Postupujeme podobně jako ve fázi
předcházející: cítím teplo v levé, pravé
ruce, oběma rukama proudí teplo, celé
tělo je teplé...
Nácvik prožitku tepu srdce:
Ležíme klidně a oddáváme se prožitku klidného a pravidelného tepu srdce,
bije klidně, rytmicky a pravidelně, je mi
dobře, příjemně.
Nácvik prožitku klidného
a pravidelného dechu:



Dýcháme nosem, používáme brániční dýchání, snažíme se pozorovat svůj
dech.
Nácvik prožitku tepla uvnitř těla
a prožitku svěžesti na čele:
Při vnímání tepla uvnitř těla jde o to,
abychom prožitek vnitřního tepla cítili
v oblasti solárního plexu. Nácvik prožitku chladu na čele je závěrečné cvičení autogenního tréninku v oblasti koncentrace a relaxace: čelo je svěží, čelo je
příjemně chladné... atd.
Před ukončením tréninku se soustředíme na myšlenky: jsem klidný, odpočatý, svěží, cítím pohodu, chce se mi vstát
a jít pracovat.
Cvičení zakončujeme příkazem: „...postupně vstáváme, hluboce se nadechneme, zadržíme dech, pozvolna vydechujeme, posadíme se a pozvolna otevíráme oči...“.
Aby se nácvik podařil, záleží jen na
chuti a času každého z nás. Je nutno nacvičovat postupně, délka cvičení je do
deseti minut.
Příčiny nezdaru v autogenním
tréninku:
»» nedůvěra v tento trénink
»» malá kázeň nebo přílišná snaha naučit se co nejvíce
»» problematický zdravotní stav
»» pracovní zátěž
»» rozrušení
»» nepravidelnost cvičení
...atd.

2. střední stupeň

Lze se naučit pomocí obrazných představ přivolat pocit trémy a prostřednictvím koncentrace pozornosti zase tento
pocit odvolat. Představujeme si šum
v sále, výkon na pomyslném koncertě či
jiném veřejném vystoupení. Tímto způsobem můžeme nacvičit i „zapomenutí
publika“.

3. vyšší stupeň

Při vyšším stupni můžeme zkusit nácvik relaxace spojený s problémem
hledání míry „psychoemocionálního“
napětí, hlavně při motivaci k vystoupení nebo překonávání úzkosti, strachu
nebo zbytečného svalového napětí, což
může vést ke zkvalitnění naší připravenosti na výkon.

Energetická centra dítěte

Ve svých výukových programech
s malými dětmi využívám jak popsaných relaxačních cvičení a autogenních tréninků, které jsou samozřejmě
přizpůsobeny malé dušičce dítěte, tak
energetických center s nimi souvisejícími. Spojuji tak poznání psychologie,
psychoterapie, alternativní medicíny se
zájmem o esoterní vědy a práci s energií. O těchto centrech se zmiňuje i Judovina-Galperina ve své knize U klavíru bez slz jako o energetických polích
v oblasti mimosmyslového vnímání.
Poznávání energetických center, neboli čaker, otvírá pohled na působení
jemných sil na lidský organismus. Síla,
která působí za hmotnou formou těla
s jeho funkcemi a schopnostmi, je složena z komplexního systému energií,
bez kterého by fyzické tělo nemohlo
fungovat. Tento systém obsahuje tři základní složky:
1) vibrační pole energií (energetická
těla)
2) čakry (centra energie)
3) nádí (rozvodné kanálky)
Slovo čakra v sanskrtu znamená kolo,
jedná se o důležitá energetická centra,
která se nacházejí na vertikální ose těla.
Jejich správné fungování úzce souvisí
s naším zdravím a psychickou kondicí.
Čakry regulují životně důležité energetické procesy na všech úrovních. Zároveň fungují jako jakési přijímače i vysílače energií. Jejich otáčivý pohyb (v závislosti na směru) způsobuje, že je jimi
energie buď vtahována dovnitř těla,
nebo naopak proudí ven. Každá čakra
je zodpovědná za jiné procesy v našem
těle a psychice a také je jí přiřazována
jiná barva. Ačkoliv jsou čakry na Východě známy po tisíce let, západními
vědci byly až donedávna ignorovány.
Nádí jsou v tomto systému energií jakousi analogií tepen (artérií) fyzického
těla. Slovo nádí pochází ze sanskrtu
a znamená roura, nádoba, žíla. Jejich
úlohou je rozvádět pránu (absolutní
energii) neboli životní energii v celém
systému.
1. čakra
»» čakra kořenová
»» pocit ukotvenosti a bezpečí, kontakt s Matkou Zemí
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»» bývá jí přiřazována barva červená
2. čakra
»» čakra sakrální
»» odpovídá za citovou rovnováhu,
vnímá tvůrčí procesy
»» odpovídá jí oranžová barva
3. čakra
»» solar plexus
»» odpovídá za rozvoj síly osobnosti,
sebedůvěry a schopnost navazovat
mezilidské vztahy
»» její barva je žlutá až zlatožlutá
4. čakra
»» srdeční centrum
»» její vlastnosti jsou vroucnost, odevzdanost a bezpodmínečná láska
»» odpovídá jí barva růžová a zelená
5. čakra
»» čakra krční
»» její správná funkce je nezbytná pro
schopnost sebevyjádření, komunikaci s okolím a inspiraci
»» přiřazuje se jí světle modrá barva
6. čakra
»» třetí oko
»» odpovídá za paměť, vůli, intuici,
schopnost spirituálního vnímání
»» bývá jí přiřazována barva tmavomodrá
7. čakra
»» její správné fungování je nezbytné
pro pochopení univerzálního vědomí a schopnost nejvyššího poznání
»» odpovídá jí barva fialová, také bílá
a zlatá

Relaxační pohádka o medvídkovi

„...klidně se Danečku polož, najdi si nějaké pohodlné místečko, zavři očka...
přichází hřejivé sluníčko, které postupně prohřívá celé tvé tělíčko, začíná
hřát na nožičkách, postupuje k bříšku, hrudníčku, ...zlatavá záře proniká
do ručiček, její teplíčko se rozlévá i do
hlavičky a ty cítíš překrásný teploučký
pocit po celém tělíčku, který ti posílá
hřejivé a usměvavé sluníčko... před tebou se objevil krásný medvídek, podává
ti ručičku a vy se spolu procházíte, povídáte si a hrajete si... najednou uvidíte
překrásně barevné schody, medvídek ti
podává tlapičku a vy společně vstupuje-



te na první schod, který je červený, druhý schod je oranžový, postupujete společně s medvídkem dál a čeká vás schod
třetí se žlutou barvičkou, čtvrtý schod
je růžový, medvídek tě stále drží svou
tlapičkou a vstupujete na schod světle
modrý, schod pátý, rozhlížíte se s medvídkem kolem a čeká vás předposlední
schod tmavě modrý, tlapička medvídka
je velice příjemná a měkoučká, vstupujete na schod poslední fialový a najednou se před vámi otevírá obrovská
brána do květinové zahrady, voníte si
s medvídkem ke kytičkám, procházíte
se po pestrobarevné zahradě až najdete statný strom... Pod tím stromem je
spousta dárečků a vy si s medvídkem
každý jeden dáreček můžete odnést, ale
už nastal čas se vrátit z něžně vonící,
pestrobarevné zahrádky a vy s medvídkem s podarovaným dárečkem odcházíte, ocitáte se na fialovém schodu,
postupujete dál na schod tmavě modrý, v sobě pociťujete příjemný a blahodárný klid, postupujete na schod
světle modrý, medvídek tě drží stále
svou měkkou tlapičkou a ocitáte se na
schodu s růžovou barvičkou, neustále vás doprovází příjemný pocit štěstí,
s medvídkem postupujete dál na schod
žlutý, následuje oranžový schod a vy
náhle stojíte s medvídkem na červeném
schodu, už si můžete rozbalit dáreček
z voňavé zahrádky... jste s medvídkem
velice šťastni... a přišel čas rozloučit se
s malým medvídkem, kdykoliv, kdy
budeš, Danečku, chtít, může za tebou
medvídek opět přijít... na svém tělíčku
cítíš hřejivé teploučko, sluníčko prohřívá celé tvé tělíčko a ty začínáš postupně
vnímat nožičky, bříško, hřejivé sluníčko tě prohřívá na trupu, přechází do
ručiček a hlavičky... dýchá se ti klidně
a příjemně.. ocitáš se teď a tady, vnímáš
celé své tělíčko a až budeš chtít, pomalu
můžeš otevřít očička a protáhnout se za
sluníčkem...“
Doprovod medvídka v relaxačním cvičení dává dítěti pocit jistoty a uklidnění, schody představují jednotlivá energetická centra. Po cvičení nechávám
dítě nakreslit obrázek, jaký dáreček si
z voňavé zahrádky s medvídkem přinesli. Je až k nevíře, co vše se dá z dětské kresby vyčíst.
Relaxaci využívám především pro pocit celkového psychického a fyzického
uvolnění a zlepšení koncentrace dítěte.

I na každou barvičku mám pro relaxaci
připravenou pohádku. Na ukázku jsem
vybrala jednu z nich.

Fialová pohádka

Tma rozkvetla tmavomodrým květem,
tvoje oči v ní jen vytušili vrátka,
přesto právě teď začíná dětem
poslední a nejhezčí fialová pohádka.
„Velký koráb s dětmi plul dál tmou
a zlaté hvězdičky svítily všude kolem.
Tma pomaličku přestávala být tmavomodrá a vybarvila se tou nejkrásnější,
sametově fialovou barvičkou. Hvězdičky se ještě více přiblížily a začaly dětem
z výšky podávat lesklé, fialově natřené,
svítící šlapací lodičky. Děti na ně nasedly, do každé jeden kluk a jedna holčička,
a projížděly se na nich. Tma je houpala
na něžných vlnkách a ony si připadaly
jako na moři. Všude kolem bylo plno
měkkých fialových obláčků, malých
ostrůvků v tom vesmírném moři. Na
každém z nich rostla spousta malých
fialových kytiček. Fialky to ale nebyly,
ty rostou přeci jenom u nás na Zemi.
Byly to překrásné pohádkové kytičky.
A když se děti podívaly zblízka, uviděly
v každé z nich malou zlatou vílu, drobnou a křehounkou jako nitku. Každá
víla byla světelným paprskem tomu svému fialovému květu, radovala se v něm,
dávala mu sílu a chránila ho. Děti se
trochu divily, protože u nás na Zemi
nic takového nikdy neviděly. Ani jednu
kytičku si ale neutrhly. Moc dobře věděly, že by to tu malou vílu moc bolelo.
Pak už ale přišel čas vrátit zlatým hvězdičkám půjčené lodičky, rozloučit se
s fialovými kvítky a korábem se vrátit
ze snu do bílého dne. Druhý den ráno
jedna holčička v postýlce otevřela očka
ještě dříve, než ji maminka přišla vzbudit do školy, a hned se podívala oknem
na oblohu. Protože v noci napadl sníh
a venku ještě svítily lampy, bylo to nebe
stále ještě trošku fialové zrovinka jako
v tom snu. Pak holčička uviděla, že na
okně rozkvetl svým fialovým květem
brambořík. Rychle se běžela do toho
kvítku podívat, jestli tam náhodou není
ta malá zlatá víla z fialového snu. V tom
už ji ale maminka volala, že je čas vstávat. Byl poslední den školy, blížil se
Štědrý den a začínaly vánoční prázdniny. A holčička měla Vánoce moc a moc
ráda, stejně jako všechny děti na světě.
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Velmi se těšila na stromeček, na dárky
a na Barevné pohádky, které si bude
o prázdninách vyprávět s maminkou
a tatínkem.“
Potůčky a lesy - to se snadno řekne
Závěrem mé práce bych ráda připojila
práci jedné mé žačky, se kterou jsme
navštívily paní profesorku Alenu Vlasákovou.
„...v pátek jsme celá rodina vyjeli
z Hradce k babičce a dědečkovi na jižní
Moravu. Moc jsem se těšila. Tentokrát
však tato cesta byla spojena i s mým klavírem. V sobotu jsem totiž měla navštívit paní doc. Alenu Vlasákovou, která
učí na Janáčkově akademii muzických
umění v Brně. Cesta byla dlouhá, ale
mně to nevadilo, protože jsme v autě poslouchali spoustu písniček, hlavně moji
oblíbenou skupinu Děda Mládek. Když
jsme přijeli, šla jsem hned spát, protože
už bylo pozdě.
V sobotu dopoledne jsme si hráli s tetou
Brigitou. Ve tři hodiny odpoledne jsme
vyjížděli z Popic za paní docentkou.
Koupili jsme jí s taťkou kytičku a jeli
jsme na hodinu do Brna. Ještě jsme chvíli s pí uč. Fikarovou čekaly na chodbě.
Ptala se mě, jestli se bojím. Ale já jsem se
nebála. Pak jsme šly na hodinu. Překvapila mě dvě obrovská křídla postavená
vedle sebe. Paní docentka si sedla k jednomu z nich a já si měla sednout k druhému. Byla to veliká třída a já si ji prohlížela. Ale vyrušila mě pí uč. Fikarová,
chtěla, abych začala hrát stupnici A dur
i s akordy. Paní učitelka mě opravovala
a paní docentka poslouchala a radila mi.
Pak jsem hrála etudu č. 17 z Alba etud II.
Měla jsem si představovat sluníčko, jako



když svítí, jako když jeho paprsky procházejí mými prsty. Druhá etuda č. 10 se
mi hrála trošku hůře. V pravé ruce byl
potůček a v levé les, když už jsem si na to
zvykla, tak se to změnilo. V pravé byl les
a v levé potůček. A k tomu jsem ještě ten
potůček měla pohladit. Další skladbička
byla od F. Couperina Maska. To jsem se
najednou ocitla na karnevalu zvířátek.
Já jsem byla kočička a potkala jsem tam
kocourka. Kočička se totiž hrála piano
a kocourek forte. Poslední skladbička,
kterou jsem hrála, se jmenuje Ve vlaku
od Garscii. To se mně moc líbilo. Dělala
jsem mašinku, občas jsem někde zahoukala, zpomalila, nabrala cestující a zase
se rozjela.

v nich rozvíjela osobnost a láska k hudbě. V této práci popisuji řadu metod,
které by snad mohly posloužit jako inspirace při práci s malými dětmi.
Snad se mohu podělit o překrásně prožité chvíle, kdy s příchodem dítěte do
třídy cítíte, jak je vám společně s hudebním světem hezky a příjemně. O ty
krásné chvilky, kdy pro mne děti přinesou namalovaný obrázek, obejmou mě
a vyprávějí, co ve školce dělaly a jakou
písničku se dnes naučily. V tu chvíli mám pocit, že moje práce nepřináší
radost jenom mně, ale že můžu kousek
té radosti přenést i na děti třeba pohádkou.

Paní docentka Vlasáková mě pochválila
a já jsem jí dala kytičku. Hodina se mi
líbila, protože mně paní učitelky dobře
radily a hezky se mi hrálo.

Práce Mgr. Jany Fikarové vznikla před
několika lety jako závěrečná práce Metodického centra JAMU. Práce je v originále opatřena i velmi názorným obrazovým materiálem, který bohužel nebylo
možné z technických důvodů otisknout
do Pianissima. Autorka rovněž uvádí,
že dnes už by práci aktualizovala podle
svých nových zkušeností.

Když jsme vyšly ven, ptala jsem se paní
učitelky, jestli bych si mohla místo toho
sluníčka představovat lampičku, co
mám v pokoji. Paní učitelka se moc smála a řekla mi, že jsem cácorka. Nevím
přesně, co to znamená, ale od té doby,
když mám hrát sluníčko, objeví se mi
v notách žluté paprsky kolem žárovky...“

Poznámka redakce:

Klárka Kotlánová
žákyně 2. ročníku ze třídy
Mgr. J. Fikarové

Závěr

Pohádkové motivy mají děti velice rády.
Ve své praxi jsem si ověřila, jak milují hrát si s pohádkami. Jsou dětem tou
nejpřirozenější a nejpřijatelnější formou, kterou děti motivuji tak, aby se
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M AT ER I Á LY DO V Ý U K Y
Martin Vozar: Snadné klavírní skladbičky 2
Letos na jaře vyšel zajímavý a pro děti určený notový materiál, Snadné
klavírní skladbičky 2 od Martina Vozara. Sešit obsahuje dvacet devět
skladbiček s poetickými názvy. Na rozdíl od prvního dílu Vozarových
skladbiček, kde jsou dílka spíše kratší (často osmitaktová) a určená malým dětem, začínajícím klavíristům, zde již najdeme skladbičky trochu
delší, často v malé dvoudílné písňové formě. Vozarovy skladbičky jsou
přehledné, melodicky příjemné, pro děti snadno pochopitelné a díky
pravidelné struktuře i dobře zapamatovatelné. Materiál bych pochválila i po stránce grafické, noty jsou zde krásně čitelné, pro děti dostatečně veliké a doplněné (i když v druhém dílu už méně) moc hezkými
ilustracemi paní Evy Rémišové.
Materiál si lze objednat přímo od autora na mailu:
Martin8888@seznam.cz nebo na telefonním čísle 739 921 082.
Cena jednoho výtisku je 129Kč, při vyšším počtu je množstevní sleva.
První díl Snadných klavírních skladbiček je možné zakoupit v obchodech s hudebninami, druhý díl tam jistě brzy dorazí.
Jana Lišková Kvochová

BROLN uvádí …
Možná si nyní řeknete, co nám tak
může Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a jeho sólisté přinést
do výuky? Mám vlastní zkušenost, že
může přinést hodně spontánní radosti
a zároveň může být i užitečný.
Všichni dobře víme, jak
důležité jsou pohybové
činnosti ve spojení s poslechem či zpěvem v přípravných ročnících ZUŠ.
V nakladatelství Radioservis jsem objevila CD
pod názvem ,,BROLN
uvádí Kláru Blažkovou
a její přátele“ a rázem mne
zaujalo. Nahrávka obsahuje lidové písně různých
regionů, v nichž slyšíme krásnou kantilénu a rytmika určitých písní přímo
vyzývá k pohybu. Vybrala jsem z nich



ty nejvhodnější, pustila je dětem a hned
první spontánní reakce byla jasně pozitivní. Už při písni Vrtela sa, vrtela sebou děti začaly vrtět pěkně do muziky,
doslova jimi ,,šila“. Z 18 písní na CD
využívám pro děti ty, které se pro daný
účel hodí, například již zmíněnou Vrtela sa, vrtela. Při ní se děti nejraději svobodně kroutí (píseň je temperamentní
– raději tedy na
místě). Píseň Ach,
lipka, lipka je lyrická, rubatová a je
zajímavá třídobým
metrem se změnou
tempa a metra na
dvoudobé. Pohyb
nemusí být složitý. Stačí se chvilku
kolébat, když už
někoho tíží paže,
může si je dát ,,na srdce“ – píseň je přece zamilovaná. Snažíme se udržet stálý
pohyb podle písně (délka 2:45 min.).

Krásná je také Dyž sem byla panenkú.
Ta je přímo kroková, má výrazný třídobý takt a rytmus. Nejdivočejší, nejdelší
a náročné na výdrž jsou valašské polky – mezi nimi A ja su synek z Polanky
– pojaté do jednoho celku (3:46). U nich
je třeba uvážit, zda je použijeme jako
celek nebo jenom jejich část.
Má zkušenost s tímto CD je jednoznačně kladná a mohu jej (jako samozřejmě
i jiné nahrávky lidových písní) vřele
doporučit. Děti slyší krásnou přirozenou kantilénu, vnímají fráze, metrum,
tempo a jejich případné změny, poslech
a pohyb je pro ně také určitým uvolněním. A když se zamýšlím nad tím,
kolik vlastně té lidové muziky děti
kolem sebe slyší, říkám si, že využítí
takových materiálů při výuce je rozhodně potřeba.
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METODIK A

Klavírní dílo Vítězslavy Kaprálové
MgA. Alice Rajnohová, Ph.D.

Hudební prostředí Paříže v 1. polovině 20. století

Paříž představovala v 1. polovině 20. století světové centrum soudobé hudby, literatury a výtvarného umění. Umělci
nejrůznějších národností tu nacházeli svobodnou tvůrčí atmosféru, proto se tu zrodila řada nových tendencí a směrů.
„Když roku 1908 vystoupili před pařížskou veřejnost poprvé
kubisté, byl to signál k nástupu do nové umělecké epochy,
který neplatil jen malířům, ale všem umělcům, neboť malíři
zde vytyčili zásadně nový úkol: nezobrazovat již svět, nýbrž
vykládat jej, jít za podstatou věcí, k abstrakci.... Dochází k definitivní roztržce mezi oficiálním a neoficiálním uměním, vytvářejí se bojové avantgardy.“1 Spousta významných děl francouzských i jiných autorů měla v Paříži své premiéry, které
zdejší publikum vždy přijímalo se zájmem, ba s nadšením.
„Zde je zřejmá snaha chápat věc, srůstat s ní, prolnout ji. Ono
vzrušení a debaty, které ovládají foyer před premiérou, jsem
neviděl nikdy u nás.“2 Tato slova jsou z pera Bohuslava Martinů, který tu žil v letech 1923-1941 a který komentoval zdejší
kulturní prostředí v řadě svých článků a úvah.
Nové směry v hudbě slyšela Paříž například v dílech
Bartóka, Prokofjeva, Hindemita, Schönberga, Honeggera,
největší senzaci ovšem vyvolávaly premiéry děl Igora Stravinského, který v letech 1934-1939 přijal Paříž za svůj domov. V době, kdy ještě ve Francii vládl směr debussyovský
(v Německu kult Strausse, v Rusku Skrjabina, u nás Nováka),
Stravinskij zavrhuje romantismus s jeho citovostí a subjektivismem a přináší hudbu často drsnou, ale v kontrastu vůči
impresionismu založenou na řádu v oblasti formy, harmonie
(často tonální) a především rytmu. Jeho zcela osobitý a různorodý styl zahrnující neoklasické, folklorní, jazzové a seriální období, ovlivnil celou generaci skladatelů.
Co se týče francouzské hudby, prvním signálem nového
umění byl Eric Satie, jenž už na konci 19. století psal velmi
originální klavírní skladby. Tehdejší společnost pro jeho
umění neměla pochopení, ale inspiroval například Clauda Debussyho a později tzv. Pařížskou Šestku3. Podobně
jako Satie měli skladatelé Šestky blízko k experimentům, ke
grotesce a jejich hudba byla úzce spojená s rušným životem
Paříže, s jeho bary, tanečními sály atp. Představovali určitou opozici vůči tehdy stále převládající vlně impresionismu.
V předmluvě ke sbírce Jeana Cocteaua Kohout a harlekýn,
která se stala manifestem skupiny, se dočteme: „Hudba se
musí vrátit na zem. Mrakodrapy a stroje, železnice a letadla



jsou ve své účelnosti neméně krásné než antické sochy. Hledejme hudbu všedního dne.“ 4
Bohuslav Martinů charakterizuje v jednom ze svých článků novou francouzskou hudbu takto: „Popření harmonie,
nový styl melodiky, ohromný vzrůst rytmické stránky, návrat k polyfonii, čisté hudbě, vyloučení romantismu, subjektivismu, vlivy rozkvětu technických vynálezů, machinismus,
mechanismus, ráz na ráz díla nevyhovující v ničem starému
chápání hudby atd.“5 Hudební myšlení bylo diatonické, neboť chromatika byla spjata s pozdním romantismem. Také
důsledkem válečných událostí hudba odmítala hlubokomyslnost a komplikovanost ve prospěch nesentimentálnosti
a věcnosti, myšlenkovou rozbředlost a tektonickou rozklíženost ve prospěch duchaplnosti a uměřenosti. Snažila se o obnovení francouzské tradice rovnováhy citu a rozumu. Proto
se zde těšil zvláštní oblibě neoklasicismus, který ovlivnil už
díla Debussyho, Ravela, Roussela a také například Stravinského Pulcinellu. (Tento balet měl premiéru právě v Paříži
v roce 1920 ve spolupráci s Pablem Picassem.) Mezi dvěma
válkami měl neoklasicismus ve Francii natolik velkou úlohu,
že ovlivnil téměř každého francouzského skladatele.
1. polovina 20. století zaznamenala rovněž velký zájem
o jazz. Martinů tento jev opět komentuje: „Účinky jazzbendu a jeho objevení se není náhodné v této době se zmnoženou
činností, spěchem a zvýšeným rytmem. Je to jeden z požadavků současného chtění. Nepřetržitý tep malých not džezbendu,
tato jednotnost v chaosu rytmů zachycuje prudkost a nervóznost doby a není divu, že téměř všichni mladí vzali tento projev za svůj.“6
Po neoklasickém období došlo k estetické proměně a na
světlo začaly – jako tolikrát v minulosti – pronikat zcela
protichůdné tendence. V roce 1936 se v Paříži zrodila nová
skupina s názvem Mladá Francie v čele s Olivierem Messiaenem, jež hlásala naopak potřebu subjektivního působení
hudby. Oproti střídmosti neoklasicismu, „civilizační“ estetice Šestky, ale také věcnosti druhé vídeňské školy nyní
skladatelé komponovali hudbu vášnivě exaltovanou až mystickou, využívající též prvků modality či exotické hudby.
Základem jejich filozofie je upřímnost a „zlidštění“ tvorby.7
V programu prvního veřejného vystoupení skupiny se mimo
jiné dočteme: „Jelikož podmínky života se stávají den ode
dne tvrdšími, mechaničtějšími a neosobnějšími, stává se úkolem hudby, aby těm, kteří ji milují, přinášela neúnavně svou
duchovní vášnivost a podnětnou reakci... Cílem seskupení je
tvořit hudbu životnou.“8
Bohuslav Martinů, se kterým Kaprálová dva roky soukromě pracovala, našel v Paříži zásadní umělecké podněty
také. A měl pro skladatelku asi stejný význam, jako kdysi pro
něj Albert Roussel.9 V obou případech přerostl vztah učitel
– žák ve vztah dvou kolegů a velmi blízkých přátel. Martinů
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s Kaprálovou měli jak lidsky, tak umělecky dost společného,
což dokazují například tato jeho slova: „Její technika skizzovací byla do značné míry obdobná mé vlastní, to jest plná
a okamžitá skizza orchestru, tedy ne příprava v klavírním výtahu. Rovněž jako já, některé dny nepracovala vůbec a pak
náhle přinesla větší díl věty hotový v partituře.“10 Z dochovaných pramenů rovněž vyplývá, že plánovali společnou budoucnost jako manželé.
Vítězslava Kaprálová přijela do Paříže studovat v říjnu
roku 1937 a zapsala se do dirigentské třídy Charlese Muncha
na École Normale de Musique. Původně plánovaný vstup do
kompoziční třídy Nadi Boulanger se rozhodla odložit z důvodu nedostatečného ovládnutí francouzštiny. S nadšením
navštěvovala koncerty pořádané Společností pro soudobou
hudbu v Tritonu v Salle Cortot. Obzvlášť silně na ni zapůsobily skladby představitelů Pařížské Šestky, nejvíce Milhauda
a Honeggera. Hudbu Stravinského obdivovala už od dob studií v Brně. Po prvním úspěšném studijním roce Kaprálové
v Paříži jí Bohuslav Martinů pomohl získat stipendium i na
další rok.

Variace na zvonkohru kostela Saint-Étienne du
Mont, op. 16

zkomponovala Vítězslava Kaprálová v únoru 1938 v Paříži. Jsou posledním dílem pro sólový klavír opatřeným opusovým číslem. Od prvního opusu – Sonaty appassionaty – ho
dělí pouhých 5 let, ale rozdíl v kompoziční práci mezi oběma
díly je obrovský. Již předchozí Dubnová preludia se vyznačují
velmi moderní zvukovostí. Variace se však od ostatních
skladeb vymykají silným vlivem prostředí, ve kterém vznikly,
a které velmi přispělo k dovršení skladatelčina kompozičního
stylu. Skladby vzniklé během pařížského pobytu Vítězslavy
Kaprálové charakterizuje Jan Racek ve své vzpomínce takto:
„Promlouvá v nich už vyzrálá tvůrčí osobnost, plná útočného
rytmického živlu, jemně utkaného melodického fondu a dráždivé harmonické vynalézavosti. V těchto skladbách se střídají
impresionistické nálady francouzské melodické líbeznosti se
směle vrženými motivickými skupenstvími, vyvozenými z důsledné skladebné práce, která je pohybově zjitřena značnou
rytmickou oživeností.“11
Variace, jejichž původním názvem bylo
Šest malých variací,
se právem považují za
její nejosobitější dílo
plné zajímavých nápadů. V oblasti formy se
vyznačují stručností,
koncentrovaností a smyslem pro míru, v oblasti harmonie
opouštěním dur-mollové tonality (ze všech variací má pouze jediná jasně danou tóninu). Panuje tu průzračnost a výrazová střídmost. Byl to důsledek vlivu nejen hudby francouzských skladatelů, ale také společné práce s Bohuslavem
Martinů, od něhož pocházejí tato slova: „Prostý projev, to je
to nejtěžší, co si umělec může dát za cíl.“12 Vedle vtipu, svěží
invence a důsledné polyfonní práce zde nechybí ani vroucí
česká lyrika.



Dílo skladatelka vytvořila za velmi krátkou dobu necelých
dvou měsíců. Bydlela tehdy ve studentské Latinské čtvrti,
v krásném prostředí u Lucemburské zahrady a zvonkohra
jejího oblíbeného kostela Saint-Étienne du Mont k ní denně
doléhala okny. Nápad využít ji jako tématu pro novou skladbu se zrodil na počátku roku 1938 v kavárně nedaleko kostela, kam chodívala se svou kamarádkou.
Eric Entwistle v díle spatřuje jak duchovní, tak světskou
dimenzi neboli konfrontaci dvou různých prostředí: chrámu
a velkoměsta.13 Do duchovní sféry patří třetí a pátá variace
(Chorale), které v posluchačích podněcují klid a rozjímání.
Naopak světskou, ruchem moderního města poznamenanou
částí je například čtvrtá variace (Quasi étude), kde je samotné téma pohlceno okolním šumem a pohybem.
Bohuslav Martinů se o Variacích vyjádřil, že jsou nejlepším dílem Kaprálové a zasloužil se o jejich vydání u nakladatelství La Sirène Musicale, což se také povedlo hned v roce
1938. V Moravském zemském muzeu existují dvě verze autografu. Jedna je psaná tužkou a na titulní straně je nalepen
obrázek kostela Saint-Étienne du Mont. Druhá verze, kterou
skladatelka napsala perem, se od předchozí verze odlišuje
doplněnými metronomickými údaji a detailnějšími dynamickými a agogickými znaménky. Jelikož tiskem vyšla verze
první, můžeme se domnívat, že druhá verze byla „provozní“
neboli vytvořená pro účel brněnské premiéry, což by vysvětlovalo také autorčiny interpretační poznámky. Na premiéru
(29. 3. 1938, viz níže) totiž nemohla přijet, neboť právě pobývala v Paříži.
V dopisech, které Bohuslav Martinů posílal Kaprálové,
skladatel každou z variací okomentoval způsobem velmi
roztomilým a zároveň důvěrným, svědčícím jak o intimním
vztahu obou umělců, tak o dětsky prosté duši skladatele. Jeho
vtipně laděné veršíky uvádím v kurzívě vždy před každou variací jako motto. Téma s 1. variací mají komentář společný:
„A tak mi nezbývá zase, než si přehráti ty variace, co jsou
psány jenom a jen na zvonečky ze St. Etien, jsou všechny jako
básně už i to théma je krásné a ta první variace to je krása to
je láce.“14
Téma (Andante) je velmi krátké – tvoří ho pouhých osm
tónů v rozsahu tercie:

Synkopický protihlas má mnohem větší intervalové rozpětí. Téma je neperiodické a tonálně i harmonicky neurčité.
Při úplné pedalizaci se navíc oba hlasy skloubí do jednoho
harmonického celku. Pedál držený po celou dobu tématu doporučuji z důvodu přiblížení se efektu kostelní zvonkohry,
která nemá jasné kontury, jelikož se nese prostorem. Kaprálová v druhé verzi autografu uvádí metronom  = 50 a k posledním třem notám 2. taktu doplňuje fermaty.
První variace (Più vivo) pokračuje v 5/4 taktu ozvěnou tématu v pp. Poté Kaprálová téma fragmentuje a jeho předchozí

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

			KKI HF JAMU

4. číslo / 0. ročník srpen 2014

13

nehybnost nahrazuje skotačivostí a hravostí. Ty obzvlášť vyniknou, pokud klavírista hraje určité úseky bez pedálu. Jedná se například o úseky, kdy mají obě ruce melodii členěnou
do malých obloučků (v následující ukázce 2. polovina 1. taktu) nebo když je faktura méně hustá jako v posledním taktu:

Kaprálová záměrně zdůrazňuje
lehké doby a synkopy tenutovými
znaménky, variace je po rytmické
stránce velmi nápaditá. Po dynamickém vrcholu se vracíme zpět do
stejného „oparu“ jako v tématu. Ve
druhé verzi autografu skladatelka
přidává metronomický údaj  = 84
a označení Rubato, který je trochu
nadbytečný, neboť v průběhu variace
jsou v notách četná agogická označení přesně uvedena.
„Prozradím ti to krátce, že po první
přijde hned druhá variace, ta je v krátkých notách jako kocourek v botách, hraje si skoro sama a je tak trošku nadudaná.“
Druhá variace (Allegretto) má ve druhé verzi uveden
metronom  = 104 a pouze jedinou malou změnu týkající se
dynamiky: v taktu 11 ruší oproti první verzi subito piano.
Téma je tu koncentrované do jediného taktu a transformované rytmicky i výrazově. I přes 7/8 takt má variace polkový
charakter:

Akcentované poslední osminky v taktu dodávají variaci
„říz“ a vtip. Autorka tu používá stejnou šestnáctinovou figuru jako ve druhém dílu 4. Dubnového preludia, v tématu 3.
věty klavírního koncertu nebo ve Scherzové passacaglii. Ke
konci se objeví oktávová kadence v levé ruce, zatímco pravá
ruka hraje akordy tenuto. Aby místo vyznělo dostatečně důrazně, je třeba ho hrát bez pedálu. Ostatně tuto variaci můžeme hrát bez pedálu od začátku až do konce, vynikne tak více
kontrast oproti předchozí i následující variaci.

„A ta třetí je ma non troppo, no vleče se to copak o to, hlavně střední hlas se musí hráti v kleče a co se vleče neuteče.“
Třetí variace (Lento ma non troppo) přichází attacca a začíná na témže tónu jako variace předešlá. Metronom  = 80.
Opět nutno zmínit Dubnová preludia, protože rysy, které



charakterizují tuto variaci – prostá a líbezná melodika, zvuková křehkost (dynamika od ppp do mf) a tónina F dur – platí
také pro 3. preludium. Tato měkká tónina přináší uprostřed
obou cyklů velký zvukový kontrast. Právě svou tonalitou se
variace vymyká všem ostatním, v nichž panuje disonantnost,
bitonalita či chromatika. Variace je také
důsledně polyfonní: v dílech a, b tříhlasá,
v dílu c čtyřhlasá.
Způsob vedení tématu je rafinovaný
– téma v ostinatu, v inverzi a v diminuci
skladatelka „ukryla“ do středního altového hlasu:

Půvabná melodie v sopránu má spojitost s cyklem Václava Kaprála Uspávanky z roku 1932. Čtvrtá část (Andante
religioso) tohoto cyklu pro střední hlas s průvodem malého
orchestru, rovněž v F dur tónině, má podobný melodický obrys:15

Již ve druhé variaci byly patrné české inspirace a také zde je melodika ryze
česká. Vždyť sama Kaprálová v jednom
dopise z Paříže píše rodičům: „Zvonky
nejsou vůbec francouzské, ale české….
také naprosto ne impresionistické (první věc!).16 Ta třetí, par exemple, je přece docela česká písnička. To je zajímavé, že jste v tom nepostřehli vliv jinačí, jaký,
neřeknu.“17 Skladatelka těmito slovy nejspíš naráží právě na
zmíněnou Kaprálovu skladbu. Možná čekala, že si její otec
podobnosti všimne. Možná mu tím chtěla vyjádřit uznání
nebo poděkování, neboť se netajila jeho významem pro její
tvorbu. Na druhou stranu se nelze divit, když ve Variacích
její okolí spatřovalo francouzské nebo impresionistické prvky, neboť ve srovnání s předchozími díly je to dílo jiné, nové
zvukovosti.
Jestliže se tu skladatelka inspirovala tvorbou svého otce,
její hudba zase inspirovala Bohuslava Martinů. Když srovnáme notový text této variace s úryvkem 2. věty jeho Concertina pro klavír a orchestr, zjistíme, že jsou si překvapivě
podobné jak ostinátní figurou, tak melodickou linií:18
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Ve 3. variaci zaznívá téma nejprve zcela neměnně po dobu
dvanácti taktů a pak po čtyřtaktových modulacích klesá do
basového rejstříku, z něhož se v dílu c dostává naopak až do
dvoučárkované polohy. Zde je změna v tenorovém hlasu,
který se mění na kráčející sekundy v půlových hodnotách
a v basu je přidána prodleva. Dynamika se neustále snižuje
- nejprve pp a pak ppp, přičemž druhá verze tu jde ještě níže:
od ppp k pppp! Poslední 3 takty jsou bitonální - skladatelka
v levé ruce vybočí z F dur do Fis dur. Sopránový a tenorový hlas se tu rozcházejí: tenorový klesá po sekundách dolů
a sopránový naopak skončí otevřeně na nejvyšším tónu melodie.
V otázce interpretace je nutné udržet ostinátní figuru zvukově neustále pod ostatními hlasy, vše v maximálním legatu.

„Ale pak ta čtvrtá, ta to s náma strká, nahoru a dolů pojedeme spolu, samá stupnice to se mi líbí velice, je to quasi etude
vivo, proto tam je tak živo a točí se to dokola, je tam samá
triola, stupnice letí jako bič a než se naděješ už je to pryč, je to
variace vzedmutá ale je zbodřená.“
Čtvrtá variace (Quasi étude. Vivo), metronom  = 138, je
v obou verzích totožná s výjimkou označení attaca, kterým
v doplněné verzi navazuje na předchozí variaci. Má blízko
k perlivé faktuře francouzských klavírních skladeb typu Ravelova Náhrobku Couperinova či Debussyho Etud. Ve 3/8
taktu, se stupnicovými pasážemi, staccatovými osminami
a pichlavými akcenty se zastaví doslova až v posledním taktu. Sotva postřehnutelné téma je v akcentovaných tónech
rozmístěno do pěti taktů a do čtyř oktáv:

Stejně jako v případě druhé variace zde můžeme hrát bez
pedálu od začátku až do konce.



„Zato co přijde po ní to zrovna jarem voní, je tam jenom
chybička že to je jeho od špalíčka. Není špalíčka není to je jen

a jen písničky pění (to je od slovesa pěji, pěješ, pěje) ach jak
ta variace hřeje, a řeknu vám, že by ji chtěl šp(alíček) napsat
sám, protože ten zvonek je jako medajlonek který bys líbal do
rána, je v něm písnička schována, to já jsem si ji tam schoval
za to že napsala ten chorál, a když si jej hraje, dycky – slyším
zpívat andělíčky.“
Pátou variaci,  = 81, představuje chorál. Nelze nezmínit
Sonatu appassionatu, kde skladatelka zařadila chorál na stejném místě – před závěrečnou variací. Můžeme se domnívat,
že v obou případech tyto variace svou důstojností nahrazují
jinak běžné Minore, které ve skladbách chybí. Všimněme si
úvodního komentáře Bohuslava Martinů: oproti všem předcházejícím je velmi osobní až niterný. Variace má totiž symbolický význam a skladatel pro ni měl zvláštní slabost. Eric
Entwistle ve své odborné studii o vzájemném ovlivnění tvorby Kaprálové a Martinů dokazuje, že tato variace obsahuje
tzv. „Juliettiny akordy“, což jsou tři charakteristicky znějící sestupné akordy, které prostupují celou operou Julietta.19
Kaprálová velmi podobné akordické spoje používá celkem na
sedmi místech, v následující ukázce se jedná o zarámovaná
místa:

I když opera vznikla o osm měsíců dříve, než Kaprálová
začala v Paříži u Martinů studovat, hlavní hrdinku a její svět
– svět snů a představ – si pak skladatel s postavou Kaprálové ztotožnil. Hudba opery se pro ně stala symbolem jejich
vzájemné lásky. Martinů Kaprálové skicu opery dedikoval
a slova „To je Julietta“ byla podle manžela skladatelky Jiřího Muchy posledními, která Kaprálová vyslovila těsně před
svou smrtí.20
Eric Entwistle dále uvádí: „Pro Martinů dostala symbolika opery hluboce
osobní význam ve chvíli, kdy Kaprálová
vstoupila do jeho života. Jak se vyvíjelo
jejich přátelství, bylo to téměř, jakoby se
pro něj stal Juliettin sen realitou a hudba
opery jakoby odrážela skladatelovu vlastní touhu po jeho nové žačce. Ve skutečnosti se jejich vztah rozvíjí ve stejné době,
kdy oba ve svých nových dílech nápadně
často užívají Juliettina motivu..“21 Motiv
Julietty představují tři sestupné tóny, jejichž intervalová skladba je při prvním
vstupu Julietty na scénu es – d – c. (V závislosti na hudebním
kontextu se pak vyskytuje také různě pozměněna.) Je zajímavé, že i téma Variací op. 16 má k tomuto schématu velmi
blízko!
Téma není v 5. variaci doslovně citováno, celá variace je
vystavěna z jeho druhé poloviny (viz označená místa v ukáz-
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ce). Formálně chorál dodržuje schéma a – b – c – a´- b´. Kaž
dý díl má jinou vnitřní strukturu: díl a je homofonní, díl
b homofonně-polyfonní a díl c čistě polyfonní a nejvíce propracovaný. Hybnost jednotlivých dílů narůstá: v prvním se
levá ruka pohybuje zcela pravidelnou chůzí v půlových hodnotách, v druhém se místy přidávají čtvrťové a ve třetím dílu
převládají osminky, ponejvíce v sekundových intervalech.
První dva díly jsou téměř totožně zopakovány. V harmonické oblasti můžeme považovat za opěrnou tóninu D dur s výrazně uplatněnou dominantou. Ve středním dílu se objeví
také dórská d.
„Ale teď zlatí lidé, nedivte se tomu co přijde, nelekněte se
v tom zmatku, vždyť to je docela bez taktu variace se hezky
nese ale piano se třese, je to sice obyčejné allegro ale za to se
to povedlo, je to správný kus, zvláště v prostředku ten rytmus
a co více že pravice neví co činí levice a melodie jsou tam jako
pijavice a je to jasné že jsou to melodie krásné.“
Šestá variace (Allegro),  =104, je stejně jako všechny závěrečné skladby cyklů Kaprálové nejrozsáhlejší a nejbrilantnější. Je to opět brilance lehká, prstová a elegantní jako u starých francouzských mistrů. Diminuované téma je tentokrát
přetransformováno do šibalsky veselého popěvku, se kterým
Kaprálová neustále pracuje. V úvodní kadenci bez taktového
označení zazní kánonicky:

a v dílu A se objevuje podložené vždy buď chromatickými
postupy ve staccatu nebo ostinátními figurami. Ty se v této
variaci objevují s malými přestávkami v podstatě nepřetržitě.
První figuru tvoří „převalující se“ kvarty:

Mimo pět jednotaktových přerušení se tyto figury opakují
motoricky po dobu dvaceti taktů! Na celé variaci je zajímavé
metrické členění 3/4 + 2/4, jež skladatelka dodržuje s důslednou pravidelností. Podobně jako ve 2. variaci, i tady slyšíme
dozvuky 4. Dubnového preludia.
S nástupem nového dílu B (dolce) zaznívá kontrastní téma
kolébavého charakteru, které Kaprálová podkládá novou ostinátní figurou opakující se plných 15 taktů:



A už tu náhle molto ritardando se objeví v celé slávě a je to
opravdu veliká škoda že už nepřijde nic než Coda, na konec
tohoto díla musí býti opravdu v rukouch síla a to Andante
maestoso musí být fortissimaso a to je právě krásné, ať na to
piano praskne hned se do toho dáme a piano rozsekáme musí
to býti v šíři jako když zvoní všechny zvony po Paříži, jako
když se něco děje a zem se chvěje a proto k dílu a nešetřeme
sílu, je to krátký jsou toho jen dva řádky v té vášni hrací, vono
se to v dálce ztrácí, sotva jsi se dostal do ráže už ti tam poco
rit. káže že se nesmím tak hnát ale pomalu zastavovat a čím
dále tím více se to ztrácí a hlavní thema se vrací a pak je subito
a chcípne to je tam sice ještě semplice ale lituji toho velice vždyť
to bylo tak krásné v té dálce a zatím jsem už na obálce.“
Coda (Andante maestoso),  = 50, poprvé nechá zaznít tématu – tentokrát jinak rytmizovanému – ve fff, v oktávách
a v hluboké poloze:

Podle druhé verze má coda nastoupit attaca. Po jedné sekvenci a po dvou zkrácených podobách tématu v subito p se
za neustálého zeslabování a zpomalování vracíme zpět do
počáteční éterické nálady, v níž celé téma zazní naposledy.
Skladba končí v nejjemnější dynamice ppp.
Jiří Macek o Variacích ve své monografii píše: „Význam
variací pro umělecký vývoj Kaprálové je skutečně veliký. Zde
se důsledně projevuje definitivní přelom v jejím myšlení. Projevuje se to rozkladem staré formy…. Schopnosti k polyfonnímu vedení hlasů, čemuž se naučila především u Nováka,
tu dosahují vyššího stupně. Variace jsou tak první skladbou
v technickém směru takto účelně promyšlenou, konstrukčně
důmyslnou, takže nesouzvučnost a sklon k atonalitě (spíše
slabý cit pro tonální příslušnost) tu působí velmi dobrým
dojmem… To proto, že vedle toho nezůstává pozadu bohatý
melodický fond…“21
Skladba měla svou premiéru v Brně dne 29. března 1938
v interpretaci Ludvíka Kundery a ihned získala ocenění
kritiky: „Věc dobře udělaná, ale působící zároveň dojmem
improvisační lehkosti, poeticky velmi náladová, nástrojově
a zvukově vděčná. Roste nám ve Vít. Kaprálové snad nejvážnější dosud ženský skladatelský talent.“23
Tři dny po premiéře oslavil Václav Kaprál své 50. narozeniny. K tomuto jubileu poslala z Paříže Vítězslava Kaprálová
svému otci malý hudební dárek – fanfáru, k níž přidala dopis, který krásně vystihuje její nejhlubší city k němu:24
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Nejdražší tatínku,
přeji Ti všechno to nejlepší do Tvé
nové 50ky, což je mé nejvroucnější přání, abych Tě zde ještě tak dlouho měla.
Děkuji Ti za všechno co jsi pro mě dosud udělal a čím jsem starší tím víc vidím, že toho nebylo málo. Chtěla bych
Ti tak ráda všechno oplatit, aby Tvůj
vstup z „mladického věku do mužnosti“
byl prozářen štěstím, radostí a spokojeností no a ovšem také zdravím. Vzpomínám na všechny ty naše společné chvilky
– od koupání ve vaničce až po „vzájemné
opravování skladatelské“, to jsme tehdy
netušili, viď, když si mně dával horké kapesníky na záda aby mně nebylo zima,
že Ti vyrůstá konkurent. Ale je velmi tolerantní a ze vší muziky na světě se mu
nejvíc líbí – tatínkova. Však jak bych ji
také neměla obdivovat, vždyť kdo se dnes
tak odvážně a směle dovede přihlásit ke
svému citu? Jenom p. prof. Vitališ Kaprál
mezi tisíci. – Jen se mně tedy hezky drž ve
zdraví, vždyť kdo na světě může pro mě
znamenat víc, než vy dva tam na drahé
Moravěnce. A pevně věřím, že se všechno
rozjasní zase do F-dur a A-dur jak končí
má zdravice na začátku!! Líbám Ti obě
ruce i Tvoji drahou hlavičku a ať Ti Pánbu dá všechno co si přeješ.

Tvoje Vitulenka
Na závěr dopisu ještě skladatelka připisuje také pár slov mamince: Maminku
za mě pohlaď, že příště to vynahradím jí.
A buďte veselí, vždyť kdo nám může vzít
naši lásku? Líbám Vás oba a stále vzpomínám.
Poslední slova jsou z pera Bohuslava
Martinů: Připojuji se k Vitulčině přání,
bez not – všechno nejlepší!25



Poslední klavírní skladbou Vítězslavy
Kaprálové, kterou dokonce opatřila opusovým číslem 23, byly Dva tance. Z tohoto díla se však dochovala pouze skica
prvního tance,26 která je natolik poškrtaná a těžko čitelná, že z ní nebylo možné sestavit plnohodnotný text. Vítězslava Kaprálová dílo komponovala v letech
1939-1940 pro Rudolfa Firkušného pod
dojmem z úspěchu Dubnových preludií.
Rukopis skladby se s největší pravděpodobností ztratil za války ve Francii.
Pro úplnost dodejme, že ztracených
rukopisů klavírních skladeb Vítězslavy
Kaprálové je více. Jedná se vždy o miniatury, o nichž neexistují téměř žádné
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informace, pouze figurují v seznamu děl na webových stránkách společnosti The Kapralova Society nebo v monografii
Jiřího Macka. Jsou to konkrétně: Jaro na polonině (1936),
Tři klavírní skladbičky pro děti (1937), Vánoční přání (1937)
– šest miniatur, které skladatelka v Paříži načrtla přátelům
jako malé dárky do vánočních přání.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Bek, Josef: Světová hudba 20. století, Supraphon, Praha
1968, str. 92.
Martinů, Bohuslav: Domov, hudba a svět, Praha 1966, str.
38.
Tímto názvem byla skupina skladatelů označena v roce
1920.
Cocteau, Jean: Le coq et harlequin, Edition de la Sirene,
Paris 1918. Překlad Alice Rajnohová.
Martinů, Bohuslav: c. d., str. 45.
Tamt., str. 46.
Štěpánek, Vladimír: Francouzská moderní hudba, Supraphon, Praha 1967, str. 182.
Tamt., str. 181.
Martinů o něm mj. napsal: „Vše, co jsem přišel hledat do
Paříže, jsem u něho nalezl, a nadto mi jeho přátelství bylo
vždy nejcennější posilou.“ Viz Mihule, Jaroslav: Bohuslav
Martinů, Supraphon, Praha 1974, str. 36.
Pražák, Přemysl: c. d., str. 127.
Pražák, Přemysl: Studie a vzpomínky, HMUB, Praha
1949, str. 116.
Martinů, Bohuslav: Sborník vzpomínek a studií, Brno
1957, str. 11.
Etnwistle, Eric a Hartl, Karla (eds): The Kapralova Companion: Lexington books, Lanham 2011, str. 57.

ROZ HOVOR

14 Podobně citově zabarvených je většina jeho četných dopisů skladatelce. Její dopisy Martinů se nedochovaly. Korespondence v majetku Společnosti B. Martinů v Praze.
15 Cyklus šesti Uspávanek na slova slovenské lidové poezie
byl jedním z nejúspěšnějších Kaprálových děl: v roce 1936
zažil velký úspěch na Mezinárodním festivalu v Barceloně. Kaprál byl po Janáčkovi prvním z mimopražských
skladatelů, který se dostal na mezinárodní fórum. Vydalo
nakladatelství Pazdírek Brno, 1935.
16 Kaprálová má na mysli 1. variaci.
17 Macek, Jiří: c. d., str. 153.
18 Vydalo nakladatelství ČHR, Praha 1956.
19 Entwistle, Eric: „To je Julietta“: Martinu, Kapralova and
Musical Symbolism, in: The Kapralova Society Newsletter,
Volume 2, Issue 2, 2004, str. 2, překlad Alice Rajnohová.
20 Mucha, Jiří: c. d., str. 357.
21 Entwistle, Eric: „To je Julietta“: Martinu, Kapralova and
Musical Symbolism, in: The Kapralova Society Newsletter,
Volume 2, Issue 2, 2004, str. 4, překlad Alice Rajnohová.
22 Macek, Jiří: c. d., str. 154.
23 Lidové noviny, 29. 3. 1938, str. 7.
24 ze soukromé sbírky ing. Josefa Kaprála.
25 Martinů s Kaprálovou se v Paříži stýkali téměř denně
a vzkazy do dopisů přátel či rodině připisovali běžně.
26 Moravské zemské muzeum v Brně, signatura A 29741.
Poznámka redakce:
Dizertační práce „Klavírní dílo Vítězslavy Kaprálové“
od MgA. Alice Rajnohové, Ph.D. vychází během září 2014
v Edičním středisku JAMU v rámci výběrové řady doktorských
prací JAMU a bude možné ji zakoupit v prodejně učebnic
a skript, Novobranská 3, 602 00 Brno.

Učit děti hrát na klavír je překrásná práce
Letos ukončila svoji pedagogickou činnost přední brněnská klavírní pedagožka Marcela Slaná. Nyní zpracovává své
učební materiály a připravuje je k vydání,
raduje se z vnoučat a pomáhá mladším
kolegům, kteří si pro její rady jezdí od nás
i ze zahraničí. O své práci, životě a pedagogických začátcích a zkušenostech si
povídala s Martinem Fišlem.
Kdy a jak jste se vlastně dostala
ke klavíru, měla jste muzikantské
rodiče?
Dá se říci, že jsem se vedle klavíru
skoro narodila. Bylo mi asi půl roku,
když se rodiče přestěhovali ze Starého
Brna na Městskou hudební školu do
služebního bytu pro školníka. Z toho



plyne, že moji rodiče nebyli hudebníky povoláním, ale maminka dříve hrála
ochotnické divadlo a ve škole měla, nějakou dobu, možnost hrát na varhany.
Tady jsem měla hudbu všude kolem sebe a mohla jsem také chodit
na koncerty. S tatínkem jsme vyráběli
programy a bývala jsem i u pokladny
než koncert začal. Na škole tehdy bylo
Pedagogické oddělení, kde studovali budoucí učitelé. Studenti hráli na
koncertech a měli i absolventská vystoupení a já si vzpomínám, jak jsem
si připadala jako „dospělák“, když jsem
večer, místo spát, mohla jít nastrojená
na koncert, který byl o poschodí výš,
než jsme bydleli.

Asi bylo přirozené, že mě rodiče přihlásili do výuky na hudební nástroj.
Byla jsem na škole asi jedním z prvních
předškoláčků, který nastoupil výuku
houslí u violisty Hyčkova kvarteta, archiváře a houslového pedagoga školy
pana učitele Heiera. Strašně nerada
jsem tahala smyčec papírovou formou navlečenou na strunách, abych
jej správně vedla. A tak se velmi brzy
ukázalo, že mám raději klavír. Ale dostala jsem se do třídy pedagoga, který
málem způsobil, že jsem po roce přestala hrát.
Měla jste někdy „krizi“? Měla jste
někdy chuť přestat hrát?
Před chvílí jsem řekla, že moje klavírní výuka nezačala zrovna radostně.
Pan učitel byl velmi nemocný člověk
a díky tomu také přiměřeně netrpělivý
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a navíc vlastnil tužky s dlouhou a ostrou špičkou, kterou jsem dostávala po
rukách při každé drobné chybě. Z hodiny jsem chodila s puntíky na rukách
a s brekem. Trvalo celý rok, než jsem se
odhodlala rodičům říct, že už hrát nechci, že se pana učitele bojím, protože
moje nezdary připisovali rodiče mému
lenošení v přípravě.
Přeložili mě do třídy paní učitelky,
která si o mne řekla. A to bylo něco
zcela jiného. Paní učitelka Bezděková byla veselá, přísná, ale uměla mě
krásně povzbuzovat. Nechala mě hrát
na koncertech školy např. v Praze, ve

Znojmě, mohla jsem soutěžit, atd.
Byla radost s ní hrát. Nemyslím si ale,
že jsem byla pilné dítě, které sedělo
několik hodin u klavíru. Byla jsem normální zlobivý žák, ale rodiče trvali na
jedné moc správné věci: „Když něco
děláš, budeš to dělat pořádně, jinak se
toho musíš vzdát.“ Protože jsem měla
spoustu zájmů a všechno mě bavilo,
tak jsem raději pořádně dělala.
Ještě jednou se mi stalo, že jsem
klavíru chtěla nechat. To když na Konzervatoři otevřeli znovu dramatické
oddělení. Byla jsem v maturitním ročníku a byla jsem pevně rozhodnutá jít
zkusit štěstí k přijímacím zkouškám.
Od první třídy jsem totiž chodila do
souboru, kde se hrálo divadlo, zpívalo,



tancovalo, a také jsem často natáčela
v rozhlase. Později jsme s kamarády
založili i takové Divadlo malých forem.
Moc mě bavilo hrát divadlo a možná
mi to i docela šlo.
Ale znovu nastoupila rodičovská
autorita. „Když jsi něco začala, tak od
rozdělané práce se neodchází.“ Konzervatoř jsem tedy absolvovala klavírem. Nebylo to žádné neštěstí. Tyto
dva obory jsem si vybrala jako své
budoucí profese a stala jsem se tedy
učitelkou na Lidové škole umění.
Bylo vždycky vaším snem stát
se učitelkou klavíru?
Vidím, že tvoje otázky nás provází tímhle příběhem plynule dál.
U klavíru jsem tedy zůstala a splnila si jedno ze svých přání. Buďto hrát divadlo nebo učit děti hrát
na klavír.
Protože jsem si musela na kapesné vydělat, učila jsem děti,
které nikdo na hudební škole nechtěl za dvacet a později čtyřicet
korun za měsíc. Byla to dobrá zkušenost, která se mi velmi hodila,
když jsem nastupovala do svého
prvního místa, za paní učitelku,
která byla na mateřské dovolené,
na LŠU ve Velkém Meziříčí. Měla
jsem tu velké štěstí na kolegy,
které jsem si většinou pamatovala jako studenty Pedagogického
oddělení na škole, kde jsem ještě
stále bydlela s rodiči. Žáci ve třídě byli velmi šikovní a také jsem
dostala nové děti, se kterými
jsem musela začínat. Vzpomínám
vděčně i na velmi hodného, náročného a vstřícného pana ředitele Snížka,
který mě uměl v mých úplných začátcích povzbudit, pochválit, ale i poradil,
když jsem potřebovala pomoc či kritiku. Bylo mi tenkrát osmnáct let.
Než jsem nastoupila na ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v Králově Poli, učila
jsem na LŠU v Ivančicích, to bylo moje
první stálé místo. Odtud mě přeložili
na ZUŠ J. Kvapila, kde jsem nějaký čas
také vykonávala funkci zástupkyně
ředitele a vedoucí Hudebního oboru
a než byl na školu jmenován ředitel
Mgr. Vladimír Dohnal, byla jsem také
pověřenou ředitelkou školy.

Jak dlouho se zabýváte pedagogikou a v čem vidíte největší přínos
tohoto povolání?
Když člověk vyjde ze školy, má pocit, že všechno umí a se vším si poradí.
V praxi pak zjistí, že je dost věcí, které
se mu nedaří tak, jak si představoval.
A to je možná první moment, kdy
se zamyslí a začne hledat cesty jak
vyučovat, jaký dát práci systém, jak
pomoci dětem, když se jim nedaří, jak
zaujmout žáky bez zájmu a nepokazit
chuť těm, kteří se na hraní těší, jak přitáhnout talentované žáky k efektivnějšímu a pravidelnějšímu cvičení, protože často právě ti talentovaní mají tolik
zájmů, že tzv. nestíhají, atp.
Je důležité stanovit si cíl, kterého
chci ve své práci dosáhnout. Pak teprve vykročit na tu dlouhou cestu plnou
zdarů i nezdarů, chtít hledat a nalézat,
nebát se chyb a snažit se o nápravu. Je
to práce, která není nikdy hotová, je
stále proměnlivá a tvořivá, přesto, že
některé zásady zůstávají trvalé.
Poznáš, kdy už ti dochází nápady
a to je další okamžik, kdy si uvědomíš,
že je třeba poslouchat názory zkušenějších pedagogů. Tak začneš navštěvovat různé semináře, přednášky,
školení, kurzy, vzdělávání, a budeš-li
mít štěstí jako já, potkáš i kolegy, kteří
ti pomohou a poradí, atd. To všechno
zkusíš, když ti bude záležet na dětech,
které učíš, a když budeš chtít sám dělat
svoji práci co nejlépe. Máš v péči děti
a jejich budoucnost a nechceš, aby na
klavír a hudbu zanevřely.
...a přínos povolání? Nevím, jestli
slovo „přínos“ je tím správným slovem.
Spíše bych myslela na to, co moje práce přináší nebo přinesla dětem, které
učím a které jsem kdy učila. A také čím
je moje profese pro mě.
Mým žákům snad zůstal dobrý, a doufám, že většinou i aktivní
vztah ke klavíru a pěkné vzpomínky na naše společná setkávání. A mě
těší, že se s mnohými stále vídáme
a s jinými stále rádi potkáváme. Věřím,
že vlastnosti jako zodpovědnost,
cílevědomost, přemýšlivost, tvořivost,
smysl pro krásné prožívání, bohatství
fantazie a chuť dělat něco pro druhé,
mohli uplatnit i ve svých profesích,
nejen těch hudebních.
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Víme, že jste specialista na předškolní děti. Od kolika let je možné
začít učit děti hrát na klavír?
Kdybych byla jenom specialista na
předškolní děti, byla bych učitelkou
v mateřské škole. Musím však znát cíl
a učit žáky i vyšších ročníků, abych
těmto malým muzikantům mohla
dát dobrý a u klavíru použitelný
základ. Právě v tomto – emočním
- období dítěte se vkládá semínko, ze
kterého má později vyklíčit prožívání
hudby a potřebná hudební fantazie
– vlastnosti, které dělají hudbu
hudbou společně s poučenou interpretací v pozdějších letech a přináší tu
správnou radost z vlastního hraní.
Děti by měly být vedeny pedagogem – odborníkem od chvíle, kdy projeví určité schopnosti jako např. smysl
pro rytmus a výšku či barvu tónu, uslyší změnu dynamiky, prokáží schopnost
soustředění úměrně svému věku, určitou trpělivost, schopnost komunikace,
plnění úkolů za pomoci rodičů, atd. To
všechno a ještě něco dalšího, prokáží
při přijímací zkoušce.
Je samozřejmé, že tak malé dítě se
neobejde bez pomoci rodičů, a proto je důležité, aby rodiče byli účastni
celého procesu a dítě nebylo pouze
„odkládáno“ na určitý čas do péče pedagoga ZUŠ. Proto je nutné a žádoucí
dobré rodinné zázemí a pak mohou
děti ve věku čtyř let a někdy i o málo
mladší začít se svým hudebním vzděláváním.
ALE pozor! Jde opravdu o vzdělávání – učení se něčemu hrou – a NE o náhradní docházku do mateřské školy.
Mají tu povinnosti nejen děti, ale také
rodiče.
Co byste doporučila začínajícím
pedagogům, na co mají dávat největší pozor v úplných začátcích výuky předškolních dětí?
Toto je velmi těžká otázka. Nemohu
nikomu doporučovat co je dobře a co
je špatně. Každý má právo zvolit si svoji
vlastní cestu. Proto mohu pouze mluvit
o tom, co se dařilo nebo nedařilo mně.
Ukázat jak se žáky jednám a pracuji já
sama. Jestli si kolegyně nebo kolegové
vyberou něco z mého vyprávění, popřípadě z přednášky, kde navíc mohu
ukázat i používané pomůcky, a použijí některou z mých rad, je na každém



z nich. Nemusím přece všechno vědět
nejlépe a také druzí mají dobré nápady, které se hodí i mně.
Jestliže se ale někdo rozhodne učit
předškolní děti, měl by vědět, jestli si
umí hrát. Nemůže v sobě nosit pocit,
že ztratí autoritu, když se „sníží“ k dětem a bude volit způsob učení a vyjadřování blízké dětskému světu. Aby
mohl mít přiměřeně vysoké nároky,
měl by si také o tomto světě přečíst
a prostudovat i kapitoly z psychologie.
Měl by být schopen velké flexibility,
improvizace s dávkou herectví, volit
správný způsob pokárání, pochvaly
i povzbuzení. Měl by najít rozumnou
hranici mezi hrou a učením. Být sám
schopen tvořivého přístupu k výuce
a přesto nezabřednout do „hračička-

ření“ ani do „suchého, teoretického
vyučování“.
Protože je nutné, aby děti vycházely ze znalosti k dalším novým poznatkům, musí dbát na to, aby chápaly, co
se učí a rozuměly tomu, co si mají pamatovat. Musí mít připraveno mnoho
různých způsobů opakování a nesmí
zapomínat na praktickou zkušenost,
která je nejlepším prostředkem k zapamatování. Neosvědčila se mi výuka
pomocí elektronických pomůcek.
Jestliže začne dítě hrát, je nutné mít
po ruce dostatek zajímavých pomůcek. Různých „hraček“, pracovních listů, písniček a dalšího notového materiálu. Příprava rukou (hracího aparátu),
prstů, sluchové představy a sluchové
kontroly, myšlení a vnímání vlastní hry,
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používání mnoha přirovnání, provokování dětské fantazie a prožívání je to,
co doporučím pěstovat od prvního
dotyku kláves. Nezapomínáme na pochvalu a odměnu např. v podobě obrázku, razítka, jedničky, atd.
Jakou hudební a naučnou literaturu byste doporučila pro děti předškolních let?
Jmenovat seznam titulů asi není
cílem této otázky. Studenti Metodického centra JAMU najdou v bohaté
knihovně i notovém archivu dostatečné množství literatury i notového
materiálu. Některé tituly je možné dosud koupit u vydavatelů či nakladatelů
knih a not.
Každé setkání učitelů Metodického
centra přináší novinky a nejsoučasnější názory, zkušenosti a výsledky různých výzkumů. Každý si musí vyhledat
takovou literaturu a takový materiál,
který vyhovuje konkrétnímu pedagogovi a především konkrétnímu žákovi.
Dá se rozpoznat talent již u dětí
předškolního věku?
Spíše bych to nazvala předpoklady. Talent se objeví až při samotném
učení. První předpoklady ukáže přijímací zkouška. Pak jsou dále rozvíjeny
schopnosti intonační, rytmické, bystrý
úsudek, paměť, míra soustředění, komunikativnost a zájem, kdy se ukáže
do jaké míry je dítě schopno zapojit
se do her, hádanek a všeho toho, co
směřuje ke znalostem a dovednostem.
Můžeme u dítěte poznat i náznak tvořivosti, pěstujeme v žákovi kázeň, ale
zároveň žádoucí aktivitu. Od počátku
se snažíme, aby se děti nebály chyb
a uměly je napravovat, učíme je vystupování atd.
Časem, při správné konstelaci
dalších faktorů, jako pomoc a zájem
rodiny, píle žáka, znatelná hudebnost
projevu, pečlivost v domácí přípravě,
schopnost sebekontroly, atp., můžeme hovořit o rozvíjejícím se talentu,
jestliže žák vykazuje lepší výsledek,
než běžný ročník vyžaduje.
Vybírala jste si nadané děti, nebo
jste musela učit každičkého žáka?
Žáky jsem si nikdy nevybírala. Rodiče
přivedli sami své děti a po přijímací



zkoušce si požádali o zařazení do naší
třídy a někdy mi byli žáci přiděleni,
tak jak přiděluje žáky do tříd vedení
školy. Ale všechny děti jsem učila ráda.
Nejsme každý talentem na všechno
a mnoha dětem právě hra na klavír
pomohla i jinde v životě. Mnohokrát
se stalo, že na začátku žák nevypadal,
že bude někdy hrát, ale pak jsme společně zvládli i absolventské vystoupení nebo dokonce recitál. Jestliže jsem
žádné dítě, od klavíru a hudby vůbec,
neodradila, tak jsem snad dělala tuhle
profesi dobře.
Jakou nejveselejší příhodu jste se
svými žáky zažila?
Veselých příhod se během praxe vyskytne velké množství. Vznikají
zcela přirozeně z pěkné partnerské
spolupráce ve výuce. A jsou vždy
spontánní a nejhezčí právě v ten okamžik, protože oba aktéři – žák i pedagog – jsou v tu chvíli zcela ponořeni do
svého snažení. Tak například.
Praktický typ žáka – měla jsem ve
třídě Jarušku. Byla to sedmiletá holčička, která byla velmi praktická a jak to
tak bývá, v mimobrněnském působišti,
děvčátko velmi šikovné, milé a usměvavé. Uměla ve svém věku nakoupit,
poklidit a také leccos uvařit a ve škole
měla samé jedničky. Zkrátka rozumné
a šikovné dítě. Hrály jsme tenkrát Večer na horách (E. Hlobil, BGS). Abych ji
trošku odvedla od jejího zcela rozumového přístupu ke skladbičce („aha,
tady budu hrát potichu, tady přidávat“
atp.), začala jsem se jí vyptávat, jak by
si takový večer představovala. Po chvíli jsem se do jejího líčení zapojila svojí
představou, která měla zároveň navodit potřebu dynamiky a líčila jsem, jak
se slunce schová za kopce, všechno
se ztiší, vítr jde spát a proto i stromy
přestanou šumět svým listím, jak usínají i malí ptáčci v hnízdech, zatím co
svatojánští broučci vylétají, aby v noci
svítili lidem na cestu. Od sluníčka je
obloha nejprve celá do červena, než se
úplně ztemní a možná i zvířecí mámy
vypráví svým dětem pohádku před
spaním, atd. atd.
Jaruška na mě koukala a poslouchala opravdu velmi pozorně. Když jsem
si myslela, že je dost „naladěná“ a můžeme hrát, Jaruška zhluboka vydechla

a povídá: „Paní učitelko. Vy máte takovou fantazii!“
Nedočkavá Verunka – Verunka
dlouho čekala, než se dostala do naší
třídy a tak začínala později, než jiné
děti. Mnoho jí to nevadilo, protože se
pustila do práce s takovou chutí, že nejen všechno rychle dohonila, ale měla
velikou chuť rychle postupovat dopředu. Velice se vždycky těšila na nové
skladby a doslova se prala se vším,
co se jí nedařilo, protože „když toto
zvládne, můžeme hrát něco nového“.
Vždycky jsem jí nachystala několik nových skladbiček, ze kterých si vybrala
a mohla mít doma noty, aby se měla
na co těšit. Vybrala si tehdy G. Ph. Telemanna: Vivo. Stále se jí nedařilo něco
zahrát a bylo třeba znovu nedostatek
procvičovat na jiné skladbě. A Verunka
trpělivě cvičila, až jednou už nevydržela. „ Paní učitelko? Kdy už budeme hrát
to PIVO?“ „Verunko jaké PIVO?“ ptala
jsem se a nemohla si vzpomenout,
která skladbička to může být. „No, jak
jste říkala, že jak toto dohrajeme, budeme hrát to PIVO.“ Nakonec jsme na
to přišly a skutečně jsme se do této
skladbičky s chutí pustily.
Předškoláček – Jedna z nejčerstvějších příhod se stala před několika týdny v předškolním oddělení. Učili jsme
se znaménko, které nám napoví, jestli máme hrát o oktávu výš nebo níž.
Malovali jsme si osmičku s „puntíky“
do sešitu a já jsem chtěla, aby děti se
mnou opakovaly několikrát za sebou
„o oktávu výš, o oktávu níž“. Aby obě
znaménka od sebe rozeznaly, ukazovala jsem na jednotlivce a ti měli říct
ono „o oktávu...“ a Vašík hned začal „ko
koktávu výš, ko koktávu níž“.
Někdy mě mrzí, že jsem si všechny
příhody nezapisovala. Učit děti hrát na
klavír je překrásná práce. Děti mají ty
nejpřekvapivější nápady a samy nám
tak zpříjemňují společná setkávání
s hudbou.
Všem kolegyním i kolegům přeji,
aby mohli být se svými žáky tak rádi,
jako jsem byla se svými dětmi po celou
dobu i já.
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NO TOVÁ PŘ Í LOH A
Čtyři preludia
Juliana Skrjabina (1908-1919)
Julian Alexandrovič Skrjabin (narozený jako Julian Alexandrovič Schoezer) byl nejmladším synem slavného ruského
skladatele Alexandra Nikolajeviče Skrjabina (1972-1915)
a Tatiany Fjodorovny Schoezer (1883, Witebsk, Bělorusko
– 1922, Moskva, Rusko). Jeho matka byla klavíristkou a skladatelkou. Otec Alexandr N. Skrjabin měl s první manželkou
Věrou Ivanovnou Isakovič čtyři děti: Rimu, Jelenu (Jelena
Aleksandrovna Sofronitskaja se stala také klavíristkou, žila
v letech 1900-1990 a vdala se za slavného pianistu V. Sofronitského – o jejich dceři Vivianě Sofronitsky byla zmínka
v minulém 3. čísle Pianissima), Mariu a Lea, další tři děti
– Ariadnu, Juliana a Marinu měl se svou přítelkyní Tatianou
Fjodorovnou Schoezer. Matka Tatiany byla velmi talentovaná klavíristka a studovala hru na klavír na petrohradské konzervatoři u T. Leschetického a i po svatbě zůstala vynikající
klavíristkou až do svého stáří.
Tatiana se seznámila s A. Skrjabinem v roce 1902 prostřednictvím svého o dva roky staršího bratra Borise, který
vystudoval filozofii a sociologii na univerzitě v Bruselu (1901)
a zároveň hudební teorii a estetiku na akademii hudby v Paříži. Byl i dobrým klavíristou, překladatelem a hudebním
kritikem. Spřátelil se se Skrjabinem a často spolu diskutovali o uměleckých tématech. Tatiana obdivovala Skrjabinovu
hudbu a projevila přání u něho studovat kompozici. Zatímco Tatiana jeho dílo obdivovala a měla pro něho pochopení,
manželka Věra Ivanovna neměla podle dostupných internetových zdrojů zájem o jeho umělecké aktivity a jeho tchán
ho považoval za lenocha na volné noze. V roce 1905 odjel
Aleksandr s Tatianou do italského městečka Bogliasco, kde se
i přes finanční problémy cítil jako doma. Zde se jim narodila
Ariadna. První manželka Skrjabina nesouhlasila s rozvodem
a ani Tatiana nesměla používat příjmení Skrjabin, přestože
ji tak Skrjabinovy přátelé oslovovali. V té době nebylo jejich
soužití jednoduché – setkávali se mnohdy s ponížením,
zklamáním a pomluvami. Ani skladatelův otec neměl pochopení pro tuto situaci. Morální a finanční podporu jim poskytl
slavný dirigent Sergej Kusevickij, který v roce 1909 přesvědčil Skrjabina, aby odjel do Moskvy a usadil se tam. Ani zde se
však jejich společenská situace moc nezlepšila.
Syn Julian se narodil 12. února 1908 v Lausanne. Byl to
velmi nadějný klavírista a skladatel. První lekce hry na klavír
dostával od svého otce. Po smrti Alexandra se Tatiana s dětmi
usadila v Kievě na Ukrajině, kde žili v letech 1917-1919. Julian
se věnoval i komponování a byl považován za zázračné dítě.
Avšak 22. června 1919 došlo k tragické události. Jedenáctiletý
Julian se za nevyjasněných okolností utopil při projížďce na
řece Dněpr v Kievě. Zprávy uvádějí, že se jednalo o incident
či nehodu při veslování. Jeho tělo ale nebylo nikdy nalezeno.
Julian komponoval ve stylu svého otce a v posledním roce
svého života napsal čtyři preludia: Preludium pro klavír



„Lento“ op. 2 (1918), Preludium pro klavír op. 3 č. 1 a 2 (1918)
a Preludium pro klavír z roku 1919 (bez opusu). Autorství je
sporné a muzikologové dodnes diskutují, zda se jedná o dílo
jedenáctiletého chlapce nebo jeho otce. Tyto jeho skladby už
byly několikrát nahrány na CD a je možné si je poslechnout
na internetovém odkazu: http://www.youtube.com/watch?v=PbCsHTonpUg
Noty jsou k dispozici na stránkách: http://imslp.org/wiki/
Category:Scriabin,_Yulian
Pro časopis Pianissimo jsem vybrala jeho první preludium
„Lento“, op. 2 z roku 1918.
Věra Chmelová
Dostupná internetová literatura ze dne 22.7.2014:
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=9796706
http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Scriabin
http://www.pianoworld.com/forum/ubbthreads.php/topics/420425/Anybody%20know%20about%20Julian%20
Scri.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Julian_Aleksandrovi%C4%8D_
Skrjabin
http://mugi.hfmt-hamburg.de/en/Artikel/Tatiana_Schloezer-Skrjabina
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Z AHR ANIČNÍ OKÉNKO
Pentatonika v souvislosti s teorií pěti prvků
Daleká Čína je pro nás stále velmi odlišná svým holistickým pohledem na
svět i bytí člověka. V hudbě vyjadřují
tóny nebeský řád a podle mytické
představy byl už ve starověku hlavní
úkol císaře střežit „základní tón“, který byl zhmotněním nebeského tónu
nebo jakési božské vibrace okolo nás.
Když byl tento tón špatně naladěn,
zemi a obyvatelům se nevedlo dobře, protože nebyli v souladu s nebem
a zemí. Tato harmonie je pro Číňany
dodnes velmi důležitá a projevuje se
v hudbě, umění, medicíně i obyčejném životě. Základní tón je nazván
„Kung“ nebo také „Chuang Hong“ a je
výrazem pro zemi = základ. Z tohoto
tónu se v cyklu kvint odvozují další
tóny, podobně jako v pythagorejském
ladění, ovšem o mnoho let dříve. Dokonalý kruh kvint od základního tónu
přinesl stupnici nazývanou „60 Lü“. 12
základních chromatických tónů, tedy
jeden cyklus, jak tomu Číňané říkají, vynásobili číslem pět. Prvními pěti
tóny cyklu, které se v čínské hudbě
nejvíce používají. Číslo každého cyklu
– tedy 12, značí měsíce a určitou hodinu dne a číslo 5 značí základní prvky.
Zajímavé je, jaké mají hudba a tóny
hluboké provázání se zemí, přírodou,
lidmi, nebesy atd. K základnímu tónu
Kung patří další čtyři tóny: Tschi, Küo,
Schang a Yü. Těchto pět tónů totiž
vyjadřuje základní prvky, kde kromě
země jako „základu“ patří dřevo, kov,
oheň a voda. Existují dva náhledy, které nám ukazují jejich vzájemné prolínání. Asi nejstarší má mírumilovný
charakter, kdy dřevo rodí oheň, oheň
rodí zem, zem rodí kov, kov rodí vodu
a voda rodí opět dřevo. V protikladu
k tomu je „bojovnější“ verze, protože
oheň vítězí nad kovem, kov vítězí nad
dřevem, dřevo vítězí nad zemí, zem vítězí nad vodou, voda vítězí nad ohněm
a takto se koloběh neustále otáčí.
Čínská symbolika ukazuje na veškeré dění na této zemi, a tak každý prvek
vyjadřuje něco jiného. Voda pro nás



znamená emocionální citlivost, oheň
vášeň, akci a motivaci, země stabilitu,
spolehlivost a důvěru, kov značí sílu
a úspěch, dřevo růst, vývoj a tvořivost.
K těmto základním prvkům patří také
cyklus ročních období. V Číně jich totiž
mají pět. Mezi létem a podzimem je
čas sklizně, což je pro Číňany velmi důležitá část roku, považují ji za „základní“, a proto stojí samostatně ( jaro-léto-sklizeň-podzim-zima). Stejně je tomu
u světových stran. Známe sever-jih-východ-západ, ale v Číně se k nim ještě
počítá střed či základ. Zjišťujeme tak,
že základní tón či „základ“, který stojí
sice ve středu obklopen čtyřmi prvky,
je vlastně se všemi prvky na stejné
úrovni a všechny spolu navzájem harmonizují. Je to tak i v pentatonice, kde
bývá základní tón, podle něhož se ona
stupnice jmenuje a k ní čtyři další tóny.
Základní stupnice obsahuje tóny gong,
shang, jue, zhi a yu (u nás C, D, E, G, A),
a jelikož pentatonické stupnice můžeme mnohokrát modifikovat, pojmenovávají se vždycky podle první noty, od
které stupnice začíná.
Tento základ je pro
ně důležitý a velmi
dobře jej slyší, uvědomují si, že vztahy
mezi nebem a zemí
mají mít potvrzení
v jakémsi „centru“ či
„základu“ a taková
KÜO
struktura je podle
dřevo
nich nejvyrovnanější.
zelená
Hloubka a šíře penvýchod
tatoniky není tedy
jaro
jen pět tónů, které
drak
k sobě vždy ladí. To
prudký
je přímo základ harmonie nebe a země,
přírody, lidí a veškerého života na zemi.
Harmonie, která je
po tisíciletí respektována a udržována,
zasahuje bytostně
duši člověka, jeho

bytí samotné. Už nejstarším čínským
strunným nástrojem byla citera K’in
s pěti strunami a laděním v pentatonice.
Další zajímavostí je, jak významnou
roli v čínské umělecké kultuře hrají
barvy. Opět mají pět základních: červená, zelená (modrá), žlutá, bílá a černá. Dřevo je barvou světlezelenou,
kov je bílý, oheň červený, voda černá
a základ = země je žlutá. Nejenom
na obrazech, ale i v opeře jsou oděvy
a masky namalovány těmito základními barvami a Číňané podle nich velmi dobře rozeznávají, jakou roli bude
postava v opeře hrát. Také císař musel
chodit v předem určeném oděvu určité symboliky, určené barvy a v určitou
roční dobu na obřady, které se konaly
v chrámech rozestavěných do všech
světových stran, v nichž ve středu byla
svatyně. Když ještě k tomu připočteme pět mýtických zvířat typických
pro Čínu: drak, tygr, pták (fénix), černý
bojovník (želva s hadem), jednorožec
(čchi-lin), a dále pět základních charakterů: veselý, činný, prudký, rozvážný
a plný starostí, uvědomujeme si, že teTSCHI
oheň
červená
jih
léto
pták
veselý
KUANG
země
žlutá
střed
sklizeň
jednorožec
činný
YÜ
voda
černá
sever
zima
černý	
  bojovník
plný	
  starostí
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orie pěti prvků spolu s hudební penta- ZDROJE:
ZSÁKOVÁ, Petra. O pentatonice [online].
tonikou hrají v obyčejném životě Číňa- KONVALINKOVÁ, Jana (diplomová práhttp://www.pentaton.cz/cs/info/
na obrovskou roli. Je v nich obsažena
co-jeto-pentatonika-deti
ce). Pentatonická stupnice, tónina
veškerá souvztažnost mezi děním na
starověké Číny, její historie a pounebi i na zemi a pro Číňany je to něco
žití ve waldorfské pedagogice pro HIGHTOWER, Thomas Váczy. The creanaprosto přirozeného, co se nemusí
tion of musical scale [online].
výchovu předškolního a mladšího
složitě učit, co slyší, vidí i cítí kolem
http://vaczy.dk/htm/scales2.htm
školního věku [online].
sebe, co má pro ně hluboký význam https://theses.cz/id/rf3p68/
sahající téměř 3000 let zpátky. Říkají,
že jejich hudba prý umí léčit, učit lidi
dobru, jak správně žít a být.
Šárka Bartošová

Z A JÍ M AVÉ PŘEK L ADY
Tim Stein: Boris Berezovsky
(překlad z časopisu Pianist, č. 26, říjen/listopad 2005)

Nic vážného

Přestože zvítězil v Čajkovského soutěži a hraje taková prstově
„šprýmová“ díla, jako jsou transkripce Chopin/Godowsky, je
veselý a neformální Boris Berezovsky od stereotypní, tvrdohlavé ruské virtuozity tak daleko, jak si jen dokážete představit.
Je v tom jistá dávka anachronismu vidět pianistu Borise
Berezovského, oblečeného v bílém tričku sladěném s kraťasy, jak na mě mává z Manneken-Pis, slavné sochy, která je
jen pár kroků od Brussels‘ café-filled Grand Place, kde jsme
se před třemi hodinami měli sejít. Tolik k ruské dochvilnosti. Nejspíš měl ten anachronismus co do činění s faktem, že
jsem trochu očekával vousatého Moskvana, který se vynoří
ze stínů jedné z těch krásných budov z konce 19. století. Nebo
jsem dokonce čekal toho druhého Borise Berezovského, padlého oligarchu, nyní žijícího v Londýně, se kterým si Borise-hudebníka lidé tak často pletou.
U jména všechny podobnosti mezi oběma Borisi Berezovskými končí, jak více než šťastně podotýká pianista nad sklenicí vychlazeného piva. „Na internetu má více odkazů než
já,“ říká. „Ale jsem si jistý, že se to časem změní,“ směje se.
Před dvěma lety se klavírista narozený v Moskvě přestěhoval z Londýna – kde žil deset let v Golders Green – do Bruselu. V hlavním městě Belgie se zdá být ve svém živlu. Krásná
městská architektura Art nouveau, počasí (35°C ve stínu, což
pravděpodobně vysvětluje jeho oblečení), historie (nadšeně
upozorňoval na budovu, kde Karl Marx napsal Komunistický manifest), hudba a euro („kdy už Anglie přijme euro?“),
to všechno ho přitahuje stejně jako byt v suterénu, ve kterém
může cvičit na svůj elektronický klavír Yamaha, aniž by obtěžoval sousedy. A právě zde se hodlá připravovat na svůj říjnový recitál v londýnské Elizabeth‘s Hall, jenž bude součástí
South Bank‘s International Piano Series.



Berezovského krátké hnědé vlasy mu splývají do načervenalého obličeje (strávil ráno opalováním se u moře). Mezi
jeho pohledy a roztomilým, až skoro dětským půvabem, který směřuje hovor k formálnější problematice spíše protivného
rozhovoru, je těžké uvěřit, že je skutečně rozhodnutý zařadit
ďábelsky obtížné Godowského transkripce Chopinových
etud do programu svého recitálu vedle Rachmaninovových
Preludií, op. 32, a některých málo hraných Ljadovových miniatur. Na druhé straně byl Boris Berezovsky vždy pokládán,
jak se po jeho debutovém recitálu ve Wigmore roku 1988 vyjádřily jedny anglické noviny, za „umělce neobyčejných slibů,
hráče oslnivé virtuozity a impozantní síly“, možná i víc než
to po té, co roku 1990 v jednadvaceti vyhrál 1. cenu v Čajkovského soutěži.

Statečné srdce

Až na některé pozoruhodné výjimky – Vladimir de Pachmann, David Saperton (Godowského zeť), Jorge Bolet,
Geoffrey Douglas Madge, Carlo Grante, Francesco Libetta
a Marc-André Hamelin – jen málo hudebníků bylo natolik
statečných, aby se s Godowského transkripcemi vypořádali na nahrávce, natož aby je prováděli koncertně. Ale Berezovsky dělá obojí. Ačkoli je to čin, který by vnesl strach do
srdcí mnoha pianistů, Berezovsky se zdá být ohledně celé
záležitosti celkem bezstarostný. Tak co je to, co ho vtahuje
do těchto zázraků klavírní tvorby? „Pro začátek, Godowsky
byl jedním z nejlepších klavíristů minulého století, pokud
ne nejlepší.“ Dodává, že nikdo nemůže popřít obrovský vliv,
jaký mají tyto transkripce na originály. „Myslím, že vás
mnohem víc nutí ocenit Chopinovy etudy. Rozhodně je tu
skutečný rozdíl ve způsobu, jakým hraji Chopinovy studie
nyní a jak jsem je hrál dříve. Ačkoli je to částečně díky tomu,
že se moje technika během let rozvinula, je to také proto, že
Godowského skladby nesmírně přidaly mému hudebnímu
chápání Chopina.“
„Pamatuji si, jak jsem musel poprvé hrát Godowského
transkripce Chopina. Byla to naprostá katastrofa. Potom už
to nikdy nebyla naprostá katastrofa.“
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Berezovsky hrál transkripce zhruba dva roky, ale naučit
se je byl mnohem dlouhodobější proces. „Je to trochu jako
sbírání starožitností,“ směje se. „Nejdříve si koupíte jednu
věc a potom čekáte, protože vás to stojí spoustu peněz, a pak
přidáte jednu další. Technicky jsou všechny velmi náročné.
Vůbec nevím, jak je Godowsky zvládl zahrát. Musel být nějakým druhem kouzelníka. Je to opravdu docela fascinující.“
Ačkoli je obtížné odhalit Borisovy vlastní specifické technické problémy při studiu skladeb, připouští, že základ je
čas. „Potřebujete ho hodně a potřebujete hrozně moc vytrvalosti.“ Jednu dobu si myslel, že nebude transkripce nikdy
schopný zahrát, ale věci se postupně začaly dávat do pohybu.
„Pamatuju si, jak jsem je musel prvně hrát. Byla to naprostá katastrofa,“ směje se, jeho hlas získává ještě hustší ruský
přízvuk. „Potom už to nikdy nebyla naprostá katastrofa...“
směje se znovu.

Bzukot showbusinessu

Když Gramophone oslavuje Berezovského jako „nejpravdivějšího nástupce skvělých ruských pianistů“, svět si toho
všimne. V ten moment je kolem něj šum. Zdá se, že jeho
recitály vyvolávají stejný šum jako nahrávky, a že jich je
spousta. Nahrávky Beethovenových koncertů se Švédským
komorním orchestrem pod vedením Thomase Dausgaarda [již nedostupné] byly přijaty s kritickou chválou, stejně
jako mnoho nahrávek natočených pro Teldec, které zahrnují
hudbu od Chopina po Balakireva a Liszta. Ale jak přesně se
tento šestatřicetiletý pianista (pozn. redaktora: dnes je mu
45 let) proměnil v jednoho z vůdčích světových
mladých virtuózů, přídomek, který mu už nejspíš
zůstane dobře přilepený.
Ovšem je to i pojem, jenž
ho otravuje? „Ne, vůbec
ne. Nic mě neobtěžuje,“
směje se. Berezovsky, jak
jste si již všimli, se směje
poměrně hodně.
Berezovsky byl vytržený z běžné moskevské
školy a poslán na Gnessin
Institute a odtud na váženou moskevskou konzervatoř (ne netypická cesta
pro talentovaného ruského hudebníka), kde byl
zařazen do třídy impozantní Nejgauzovy žákyně Elisy Virsaladzeové.
Když se ho ptám, jestli je
člověk vybrán, aby šel na
Gnessin, protože si úřady
„myslí“, že je talentovaný, pouze řekne: „Myslí! Oni nemyslí,
oni to vědí!“ Když se ho zeptám, zdali mu záleželo na tom,
u koho bude studovat, jen poví: „Ne, protože mě víc zajímal
fotbal.“ Ale to se všechno změnilo. Virsaladzeová, odhodlaně přiznává, měla na něj obrovský vliv.



„Byli tam i další profesoři, kteří mě mohli popohánět ve
vyhrávání mezinárodních soutěží. Mnozí měli vazby na komunistickou stranu a tak dál. Ale já jsem měl štěstí, že jsem
šel jinou cestou, protože Elisa byla jedním z nejlepších učitelů
v Moskvě.“ Studoval u ní od 16 do 20 let. Ale Virsaladzeové vděčí za víc, než jen za hudební vzdělání. Pro začátek,
díky jejímu otci, vojenskému chirurgovi, dostal Boris falešné
doklady, které mu umožnily vyhnout se odvodu do sovětské
armády. „On mi prostě dal papíry z gruzínské nemocnice,
na kterých stálo, že mám nějaké nemoci. Dokonce ani teď si
nemůžu vzpomenout, jaké to byly,“ směje se.
Jaká byla Virsaladzeová? „Za prvé, byla to Nejgauzova
žačka a žačka Yakova Zaka. Původem byla z Gruzie, ale jako
prvním jazykem mluvila německy. Byla velmi, velmi tvrdohlavá. Znala by odpověď snad na jakoukoli otázku. Přesně
věděla, co chce, co se jí líbí a co ne. Bylo náročné, ne, bylo
nemožné se s ní hádat. Velmi silná, velmi elegantní a velmi
arogantní, ale v dobrém smyslu. Vždy oslovovala své studenty vous, jako „vaše veličenstvo“, formální a uctivou francouzskou podobou slova „vy (ty)“. A tady je ten paradox,“ směje
se. „Nikdy mě ani trochu nerespektovala, ale vždycky mi říkala vous. Byl jsem jen další talentovaný žák. Samozřejmě,
že to pro mě bylo dobře a že jsem z její kázně nesmírně profitoval, z jejích pevných pohledů na hudbu, představení atd.
Nešlo jinak, než jí být fascinován. Slyšet ji přednášet bylo,
jako kdyby k vám promlouval Bůh. Její studenti hltali každé
její slovo. Každé slovo, které pronesla, ovíjelo jejich pozornost jako klubka hadů v písčité jámě.“

Nepřekonatelné vlivy

Jediným dalším učitelem Berezovského je Alexander Satz,
nyní profesor klavírní hry na Royal Academy of Music. „On
je absolutním vzorem. Řekněme to takto: nesmírně respektuji Elisu, ale naprosto uctívám [spojí ruce k napodobení mod-
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litby] Satze.“ Mohl by mi trochu osvětlit Satzovu minulost?
„Všechno, co můžu říct, je, že je samouk. Největší vliv na něj
měly, nedělám si srandu, rozhovory o hudbě nad lahví vodky
s nějakým opilým ruským venkovanem. Toto bylo Satzovým
největším učitelem. Rozumím jeho pohledům, jeho vkusu,
jeho myšlenkám, a je to jako nevyléčitelná nemoc. Jsem jeho
smýšlením zcela nakažený, jeho hudební osobností. Já toho
chlapa prostě miluju.“
Berezovský hraje Satzemu, kdykoli má příležitost. Ale,
podle jeho vlastního přiznání, je to neuvěřitelně nervy drásající. „On je jediný, před kterým se bojím hrát. Je to jako
jít do nemocnice na rentgen. Někteří lidé mohou říkat, že je
všechno OK, ale od Satze slýcháte věci jako „tady máte rakovinu a tamhle tumor“. Je to hrozné, skutečně děsivé.“
Avšak pro Berezovského se to zdála být od jeho nejmladších dní celkem dost všední plavba. Jemu připadá, že prošel obvyklým kolem soutěží, a když poznamenám, jak jsem
ohromen jeho výběrem na Leeds v sedmnácti letech (byl
čtvrtý), jenom se zachichotá. „Vás to ohromuje? Dobře,“ řekne a znovu se zahihňá, než si zapálí cigaretu. Dodává: „Nevyhrál jsem, ale byl jsem hodně blízko.“

Setkávání

Berezovského láká sdílení věcí se zbytkem světa, chce přitáhnout lidi dohromady. Už v předešlých rozhovorech řekl,
že je šťastný, že dělá hodně hudby, že jsou jeho CD dostupná
po celém světě, v supermarketech i letištních halách. Chtěl
by tedy šířit slovo boží? „Ne,“ směje se, odklepává cigaretu,
„jen své jméno.“ Chvíli vypadá, že si celkem uvolněně užívá
okolí, odpočívá. Horlivě cvičí, setkává se s lidmi a poskytuje
rozhovory již od sedmi hodin ráno. Nenudí ho už všechny ty
nekonečné interview? „Ne,“ říká. „Všechny si užívám. Baví
mě poznávat nové lidi. A potřebujeme je dělat.“ I když toho
ještě hodně zbývá, je všechno, co dělá, perfektně vyvážené:
„33 procent recitálů, 33 procent komorní hudby, 33 procent
práce s orchestry a ...“ zastaví se, „jedno procento je stále nezaměstnáno.“ Řekl bych, že si ho schovává na to, aby trávil
čas se svou náctiletou nevlastní dcerou, nebo na snění o časech, kdy v ulicích Londýna řídil černý taxík („pro legraci,
rozumějte, nic vážného“).
Na život v Londýně vzpomíná s nostalgií, i na severozápadní předměstí, na „pohřební průvody kráčející ulicí
a kuřata z místní Sainsbury v supermarketu.“ A když půjde
všechno podle plánu, může i přemýšlet o důchodu. „Nejprve
vydělat hodně peněz, potom důchod,“ dodává. „Hrát dalších
padesát let, koupit hotel v Adriaticu a stát se nepolapitelnou
legendou.“ Směje se znovu.
Má slabost pro Adriatic. „Je to to nejlepší místo k bytí,
Chorvatsko vůbec.“ Už naplánoval krátký výlet na Corfu
a do Řecka, takže až se příště potkáme, bude mi schopný dát
plný výčet hotelů a pláží. „Když chcete vědět, kam jet na dovolenou, prostě se zeptejte muzikanta.“
Než se naše konverzace plynule přesune k jiným věcem
(to s Berezovským není tak těžké), včetně výrobce čokolád
Pierra Marcoliniho („ta nejlepší čokoláda v Belgii“) a toho,
zdali mě Boris může dovézt do obchodu s čokoládou dřív,
než sednu na Eurostar zpět domů do Anglie, musím se ho
zeptat, jestli je ještě nějaká další hudba, kterou plánuje hrát.



Na svých koncertech a nahrávkách samozřejmě vždy nabízí ruskou hudbu (jeho poslední CD s houslistou Dmitrijem
Makhtinem a violoncellistou Alexandrem Kniazevem v Rachmaninovově Triu d moll, op. 9, a s Triem e moll, op. 67,
D. Šostakoviče si vysloužilo krásné recenze a také se stalo
Výběrem 24. čísla časopisu Pianist). Ale stále zbývá spousta
hudby, kterou by rád zvládl. „Je toho tolik, co bych měl hrát,
jako například Debussy a Messiaen, a stejně toho, co bych
hrát neměl.“ Jako třeba? „No, druhá vídeňská škola například. Je to prostě jedna z těch oblastí, které jsou mi naprosto
nesrozumitelné.“
Prozatím ho po většinu roku zaměstnává komorní hudba
(jeho vlastní trio, významná spolupráce s houslistou Vadimem Repinem a kolegyní pianistkou Brigitte Engererovou)
a sólová práce. A kdyby všechno ostatní nevyšlo, může se
kdykoli vrátit k řízení taxíku. „Doufám, že když budu bohatý a slavný, dají mi speciální licenci a nebudu muset projít zkouškou. Zabere to čtyři roky, víte.“ Co je snazší, složit
zkoušku potřebnou k provozování taxi, nebo cvičení? „Cvičení na klavír samozřejmě,“ a znovu se zahihňá.

Kdybyste byl...
… fiktivní nebo historická postava, kdo by to byl?
- Samozřejmě James Bond.
… kniha?
- Stopařův průvodce po galaxii Douglase Adamse.
… film?
- La Cage aux Folles (stará verze).
… pití?
- Vodka, nemíchaná.
… skladba?
- To je vážně obtížné, ale God Save the Queen. V Beechamově verzi, kdyby nějaká existovala.
… druh jídla?
- Japonské, nudle udon.
… tempo?
- Allegro ma non troppo, protože mi to připomíná skvělý
kreslený film se stejným názvem.
… vlastnost?
- Velkorysost.
… hřích?
- Všech sedm [smrtelných hříchů] (řekl s úsměvem...)
… jiná profese?
- Herec.
Z angličtiny přeložila
Tereza Plešáková
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Z A JÍ M AVÝ PO SLECH
CD s klavírním dílem Vítězslavy
Kaprálové

Alice Rajnohová se věnuje sólové i komorní hře a pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem. Na CD s klavírním
dílem V. Kaprálové se představila jako výborná interpretka
se smyslem pro dramatičnost i lyriku hraných skladeb. PoV souvislosti s vycházející dizertační prací MgA. Alice Rajno- zornost a kladné ohlasy vzbudilo CD i v zahraničí – na stránhové, Ph.D. „Klavírní dílo Vítězslavy Kaprálové“ bych chtěla kách Společnosti Vítězslavy Kaprálové v kanadském Toronupozornit na CD s klavírním dílem této skladatelky, nahrané tu je možné číst ohlasy ze světa a seznámit se s dalšími CD
v sále Kongresového centra ve Zlíně v letech 2010 a 2011. In- a informacemi o životě této neobyčejné české skladatelky.
terpretka Alice Rajnohová, která v současné době pedago- Odkaz na stránky: http://www.kapralova.org/DISCOGRAgicky působí na Katedře klavírní interpretace HF JAMU a na PHY.htm
Konzervatoři Evangelické Akademie v Olomouci (do června
2014 i na Konzervatoři v Brně), se intenzivně věnuje životu
Věra Chmelová
a dílu brněnské hudební skladatelky Vítězslavy Kaprálové
již řadu let. Výsledkem její práce je krásné CD se zajímavým
a hodnotným obsahem zahrnujícím i dvě světové premiéry.
První premiérou je na úvod zařazený Koncert pro klavír a orchestr d-moll, op. 7. Jak se v bookletu k CD dočteme, dvacetiletá V. Kaprálová tímto dílem absolvovala brněnskou
konzervatoř a skladbu si sama zadirigovala. Mezi dalšími
zařazenými skladbami je Sonata appasionata, op. 6, Tři kusy
pro klavír, op. 9 (dosud byla nahrána jen druhá verze – Groteskní passacaglia) a Variace na zvony kostela Saint-Étienne
du Mont, op. 16. Sice zde nenalezneme dnes nejhranější
Dubnová preludia, ale ty si posluchači mohou poslechnout
na již dříve vydaném CD s názvem „Vítězslava Kaprálová
– portrét skladatelky“, a to v podání Jaroslava Smýkala.

Debatní klub s Ivanem Klánským
a Miroslavem Brejchou
Nedávno se ke mně dostal odkaz na zajímavou diskuzi mezi dvěma českými
známými pianisty Ivanem Klánským

(klavíristou a profesorem AMU v Praze
a Vysoké hudební školy ve švýcarském
Luzernu) a Miroslavem Brejchou (kla-

víristou a ředitelem konzervatoře Plzeň). Videozáznam diskuze je umístěn
na stránkách: http://www.youtube.
com/watch?v=gEqYo97HeU
Obsahuje představení impulzové
metody Ivana Klánského a její praktické použití. Řeč přijde i na stylovou interpretaci hudby a efektivní způsob studia skladeb, který umožňuje nastudovat
dílo rychle a spolehlivě. Řada z nás už
měla možnost vyslechnout přednášky
Ivana Klánského o impulzové metodě. Na tomto videozáznamu můžeme
ocenit přehlednost a praktické ukázky
u klavíru. A pokud si vše nestihneme
zaznamenat, můžeme si videozáznam
pustit znovu. Proto všem tento téměř
30ti minutový pořad doporučuji!
Věra Chmelová
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14. ročník Mezinárodní klavírní
soutěže
Arthura Rubinsteina v Tel-Avivu

Pro zajímavost přikládám několik údajů o jednotlivých
kolech soutěže:
I. kolo: všichni účastníci - recitál (40 – 50 minut)
II. kolo: 16 soutěžících - recitál (50 – 60 minut)

(13. -29. květen 2014)
Tuto soutěž založil Jan Jakub Bistritzky v roce 1974 a její
14. ročník proběhl letos v květnu.
Je určená pro klavíristy, kteří se v rámci kalendářního
roku soutěže vejdou do věkového rozpětí 18 až 32 let.
Vítězem letošního ročníku se stal ukrajinský klavírista
Baryshevskyi Antonii. V předchozím ročníku soutěže – tj.
v roce 2011 – získal 1. cenu ruský pianista Daniil Trifonov
(19. května 2014 jsme mohli vyslechnout jeho koncert na hudebním festivalu Pražské jaro). Soutěžní vystoupení tohoto
vynikajícího klavíristy si můžete poslechnout z videozáznamu na webových stránkách: http://www.youtube.com/user/
AthurRubinstein
Tamtéž najdete i záznamy z letošní soutěže.
Podrobné informace o celé soutěži jsou pak zveřejněny
na: http://www.arims.org.il/, kde se dá např. zjistit soutěžní
program letošních účastníků a také tu můžete nahlédnout
do historie soutěže a získat tak přehled o všech uplynulých
ročnících.

»»
»»
»»
»»

program musí obsahovat:
1. skladbu z období klasicismu
2. skladbu z období romantismu
3. izraelskou hudbu skladatelů: Ella Milch-Sheriff - Reflections on Love nebo Benjamin Yusupov - Subconscious
Labyrinths (dle vlastního výběru účastníka).

III. kolo: 6 soutěžících
»»
»»
»»
»»
»»

1. komorní hudba
2. koncert s orchestrem
3. koncert s orchestrem
podmínky uvedeny v angličtině na stránkách:
http://www.arims.org.il/competition2014/index.php/rules-repertoire?view=featured

Videozáznamy z letošního ročníku soutěže jsou přehledněji uspořádány (přibližně ve 2 až 4 hodinových relacích) na
adrese:
http://www.youtube.com/user/AthurRubinstein/videos?live_view=503&shelfid=6&sort=dd&view=2
Přiznávám se, že jsem v období před koncem školního
roku sama nenašla dostatek času a stihla vyslechnout jen
několik ukázek. Naštěstí se lze kdykoli k těmto nahrávkám
vrátit a příjemně si klavírní hudbou mladých talentovaných
interpretů vyplnit dlouhé letní či zimní večery...
Petra Zíková
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K U R Z Y A SE M INÁŘ E
Mistrovské lekce s Azrou Medić na
JAMU

ských kurzů u Neda Stanković, Rudolf Kehrer, Igor Khudolei,
Diane Anderson, Boris Kraljević, Duro Tikvica, Peter Feuchtwanger a Leslie Howard. Během své dosavadní koncertní
dráhy získala ocenění na klavírních soutěžích (Moskva, PaVe dnech 14. - 16. května 2014 navštívila katedru klavírní in- říž, Bosna a Hercegovina), natáčí pro bosenský rozhlas a teterpretace Janáčkovy akademie múzických umění bosenská levizi. Od října 2011 působí na Státní hudební škole v Lahru
klavíristka a pedagožka Azra Medić (1983). Nejprve se před- (Německo) jako profesorka klavírní hry a doprovodu.
stavila studentům a pedagogům odpoledním klavírním reciMasterclassy probíhaly v učebnách KKI HF JAMU za kotálem, na němž přednesla Clementiho Sonátu fis-moll, op. 26 morní účasti naslouchajících studentů a pedagogů klavírní
č. 2, Chopinovu Sonátu b-moll, op. 35 č. 2 a 24 preludií, op. hry. Katedře se podařilo navázat umělecký kontakt s další
11 od A. Skrjabina.
zahraniční vysokou školou a plánuje se i výměnný mastercNásledující dva dny se Azra Medić věnovala přihlášeným lass pedagogů JAMU v zahraničí.
studentům klavírní hry JAMU, ale i studentům z konzervaVěra Chmelová
toří. V rámci masterclassů se pracovalo na interpretaci sonát
L. v. Beethovena, na skladbách F. Liszta (koncertní a transcendentální etudy, uherské rapsodie,
Obermannovo údolí, Fantazie a fuga
B-A-C-H) a dalších vrcholných dílech
F. Chopina, A. Skrjabina, J. L. Dusíka,
S. Prokofjeva, J. Brahmse a S. Rachmaninova.
Azra Medić patří k předním klavíristům své generace. Základy hudebního
vzdělání získala v hudebních školách
v Banja Luka, Záhřebu a Sarajevu, kde
absolvovala v roce 2002 ve třídě Ranke
Cecić-Jovanovic. Na hudební akademii
v Sarajevu studovala u Borise Prince.
Od dubna 2010 rozšiřovala své vzdělání
na hudební akademii ve Freiburgu pod
pedagogickým vedením Elze Kolodin.
Kromě toho se zúčastnila řady mistrov-

O Mezinárodní letní škole staré hudby ve
Valticích a festivalu Hudební léto v Jezeří
Začátek letních prázdnin je obdobím,
kdy řada studentů odpočívá nebo
pokračuje ve studiu na interpretačních kurzech. Někteří si zvolí studium
v klavírní třídě, jiní zkouší příbuzné
nebo zcela jiné třídy. A právě pro tyto
klavíristy je ideální volbou Mezinárodní letní škola staré hudby ve Valticích.
Přestože tam nenajdete klavírní třídu
(i když před několika lety bylo možné
navštěvovat hammerklavírovou třídu),
potkáte tam klavíristy zamaskované za
zpěváky, tanečníky, varhaníky a cembalisty. Pro malé děti je určená Dětská
třída, kde se během týdne naučí řadu
písní a tanečků. Všichni zúčastnění



mají na konci týdne možnost zahrát
na třídních přehrávkách nebo na dvou
velkých koncertech účastníků kurzů.
Cembalovou třídu již druhý rok vede
Alena Hönigová – cembalistka a hráčka na hammerklavír. Na valtických
kurzech se letos věnovala studentům
od dětského do důchodového věku.
V její třídě nacházely inspiraci jak děti,
tak studenti středních a vysokých škol,
ale i pedagogové ZUŠ, kteří si studiem
barokní literatury rozšiřovali znalosti
stylové interpretace.

S jakým repertoárem a otázkami
za Vámi studenti na kurzech přicházejí?
Jak už jste říkala, ve Valticích je
velmi široké spektrum studentů, a to
nejen co se věku ale i pokročilosti ve
hře na cembalo týče. Přicházejí tedy
velmi pokročilí studenti, u kterých řešíme úzce zaměřené stylistické otázky,
nebo například klavíristi, kteří na cembalo hrají vůbec poprvé a kdy jde spíše o to pochopit výrazové prostředky
cembala a najít k nim technicky cestu.
Kursy trvají jen týden, je tedy jasné,
že se přímo tam nedají stihnout nějaké převratné změny v technice. Můj
záměr je tedy spíše, aby kursy byly inspirace do dalšího období a aby každý
jednotlivý student získal nápady, jak
pracovat dlouhodobě.
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Za jak dlouho se klavírista dokáže přeorientovat z klavíru na
cembalo?
Pokud chce na cembalo hrát opravdu na profesionální úrovni, je třeba
několika let intenzivního studia – je
to zkrátka nový nástroj, který má sice
také klávesy, ale když je zmáčkneme,
reagují zcela jinak než u klavíru. Některé úhozové nuance se dají pochopit a vyzkoušet okamžitě, ale dostat
je „pod kůži“ a užívat je instinktivně
je samozřejmě výzva. Barokní hudba má také své speciální zákonitosti
a logiku, je velmi stylisticky různorodá
geograficky a výrazné rysy má i každé generační období. Člověk nemůže
zvládnout všechno najednou, ale každá jednotlivá skladba zasazená do
stylového kontextu začne zkrátka lépe
fungovat, jak technicky tak výrazově je
efektnější a víc osloví. A to je zábavné.
Jak dlouho to trvá Vám?
Když už si oba nástroje zažijete,
můžete přecházet z jednoho na druhý. U některých speciálních programů
hraju na cembalo i fortepiano i v rámci
jednoho koncertu, ale je to jak se říká
„haikl“. Hodně záleží na přípravě. Intenzivně cvičit na oba nástroje si zkrátka člověk musí časově zorganizovat,
nehledě na to, že cembala a fortepiana
se od sebe výrazně liší i „v rámci svého



druhu“. Italské cembalo ze 17. století je
opravdu hodně odlišné například od
německého cembala z konce 18. století. Rozměry kláves a moment, kdy se
tvoří tón je odlišný. U hammerklavírů
je to ještě markantnější, protože cesta od klávesy ke struně přes strojek,
který vymršťuje kladívko, je delší a na
přelomu 18. a 19. století vzniká řada
technických řešení tohoto problému.
Existují tedy různé mechaniky, které
je třeba poznat a naučit se je ovládat.
Na druhou stranu je obrovská výhoda
hrát na nástroj, který přesně pasuje
k dané skladbě – dá se říci, že vás pak
sám nástroj hudebně vede.
Na konzervatořích v ČR je hra na
cembalo volitelným předmětem,
se kterým se studenti dle osnov
jednotlivých škol mohou seznámit
v některém z vyšších ročníků studia. Jak je tomu v zahraničí?
Jednotlivé hudební vzdělávací systémy v různých zemích se velmi liší.
V řadě zemí se pak na specializované
hudební školy chodí až po středním
vzdělání, jinde se naopak začíná už
od základní školy. Cembalo se samozřejmě dá studovat už od raného věku
a některé děti zkrátka přitahuje více
než klavír. Myslím, že v Evropě je už
zažitý standard ohledně informovanosti o barokní interpretaci i pro hráče
na moderní nástroje. Jsem
přesvědčená, že klavírista,
který bude někdy hrát na
koncertě například Bacha,
by měl vědět, jak funguje
barokní hudba a cembalo. Nejde zde ani tak o artikulaci a ozdoby, na což
se většina hráčů většinou
ptá. Jde spíše o to zjistit,
na jakých principech tato
hudba funguje a podobně jako při přednesu textu
pochopit, co je banální a co
výjimečné. Někdy se stává,
že klavíristé spíše kopírují
technické postupy, což je
nesmysl, protože každý nástroj má jiné výrazové prostředky.
Nyní především koncertujete. Spolupodílíte
se na hudebním festivalu

Hudební léto v Jezeří. Proč zrovna
Jezeří?
O zámku Jezeří nebo Eisenberg
jsem četla ještě v době, kdy jsem byla
v cizině. Když dlouhou dobu nejste
v Čechách, začnete mít zostřenou pozornost ohledně všeho, co se týká vaší
země. Tehdy jsem připravovala CD Dusíka a obecně se zajímala o jeho dobu,
současníky a souvislosti.
Na přelomu 18. a 19. století vládl
lobkovickým panstvím (a tedy i na
Jezeří) kníže František Maxmilián Lobkowitz, který byl opravdu výjimečná
osobnost. Byl to opravdu velký milovník hudby s vytříbeným vkusem. Na
svém oblíbeném zámku Jezeří nechtěl
poslouchat nic druhořadého a tak založil vlastní kapelu, nechal postavit zámecké divadlo a na koncertech se zde
střídala operní i divadelní představení.
V době, kdy většina našich skvělých
hudebníků musela jít za prací do ciziny, to bylo skutečně ojedinělé. Osobně
také podporoval Beethovena, jehož
kvality poznal, už když byli oba mladíčci. Díky tomu se také zámek Jezeří
může pyšnit tím, že zde proběhla první
soukromá premiéra symfonie Eroica.
Měl kníže František Maxmilián
i hudební archiv, ze kterého nyní
můžete čerpat inspiraci pro svá
koncertní vystoupení?
Ano, lobkovický archiv obsahuje
skutečné poklady a je škoda, že je už
delší dobu nepřístupný. Řada kopií je
ale v národní knihovně a hodně not
od lobkovických kapelníků je také na
Pražské konzervatoři. Mnoho skladeb
také naleznete v různých knihovnách
po Evropě. Hudební festival na Jezeří dokonce výhradně tvoří programy
s hudbou, která se zde přímo hrála nebo má úzkou vnitřní souvislost
s tehdejším děním na Jezeří a s osobnostmi, které zde působily. Zpracovat
celé toto období by byla jistě výzva
pro celý tým odborníků. Letos zde již
podruhé uvádíme například operu
lobkovického kapelníka Jana Josefa
Röslera. Při zkouškách se vždy znovu
nadchnu, jak je to skvělá hudba a nemohu uvěřit tomu, že jí doposud nikdo
neznal.
Ptala se Věra Chmelová,
odpovídala Alena Hönigová
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Hudební léto v Jezeří 2014
v sobotu 2. srpna v 17 hod. a v neděli 3. srpna v 15 hod.
Vrahem z pomsty
komorní opera Jana Josefa Röslera, lobkovického kapelníka
režie: Miroslav Rovenský, hudební nastudování: Alena Hönigová
hrají a zpívají: Anna Hlavenková, Daniel Issa, Jaromír Nosek,
Javier Hagen
Jana Chytilová, Jiří Sycha, Ivo Anýž, Ilze Grudule, Alena Hönigová
sbor: Denisa Birošová, Lada Jeníčková, Daniela Javorčeková,
Kateřina Andršová, Iva Lokajíčková, Jiří Kukal, Miloš Vokáč,
Jan Kukal, Pavel Svoboda, Karel Vik
v sobotu 9. srpna v 17 hod.
„Poslední leč“

v neděli 17. srpna v 15 hod.
Jan Václav Křtitel Tomášek: Hudba ke Goetheho básním
Markéta Cukrová - mezzosoprán, Alena Hönigová - fortepiano
v neděli 24. srpna v 15 hod.
Virtuózní violoncellové skladby A. Krafta a L. van
Beethovena
Ilze Grudule- violoncello, Alena Hönigová - fortepiano
v sobotu 30. srpna v 17 hod.
Eroica variace - závěrečný koncert
Skladby pro fortepiano Ludwiga van Beethovena, Muzia
Clementiho a Jána Josefa Röslera.
Alena Hönigová - historický klavír

smyčcové kvartety J. Haydna, F. Gleissnera a klavírní kvintet
W. A. Mozarta
Camesina Quartett (Berlín), Alena Hönigová - fortepiano
v neděli 10. srpna v 15 hod.
„V Beethovenových stopách“
Smyčcové kvartety L. van Beethovena, C. G. Reissigera a klavírní kvintet Felixe Mendelssohna
Camesina Quartett (Berlín), Alena Hönigová - fortepiano
v sobotu 16. srpna v 17 hod.
Ludwig van Beethoven: Vzdálené milé
Raitis Grigalis - baryton, Alena Hönigová - fortepiano

VĚRA LEJSKOVÁ: NEBOJTE SE KLAVÍRNÍHO DUA
V sobotu 31. května 2014 navštívila
Metodické centrum JAMU paní profesorka Věra Lejsková. Tato všestranně
nadaná dáma uvedla účastníky přednášky do problematiky čtyřruční hry
a hry na dva klavíry.
Duo V. + V. Lejskovi
Hned v úvodu se zaujetím vylíčila začátky své hudební kariéry, které byly
spjaty především s jejím manželem,
Vlastimilem Lejskem. Jak vtipně podotkla, vyhlídl si ji a na první schůzku přišel vybaven notami. Už od začátku měl
na mysli kromě vytvoření pevného
svazku i vytvoření klavírního dua. Jeho
vznik souvisel de facto s počátkem



rozvoje českého klavírního dua jako
takového. Manželé Lejskovi se společně zasloužili o popularizaci koncertů,
na kterých zaznívaly skladby určené
pro dva klavíry nebo pro čtyřruční hru.
Také se stali zakladateli Schubertovy klavírní soutěže v Jeseníku a často
spolupracovali s Českým rozhlasem.
Svými nahrávkami i živými koncerty
stáli za rostoucí oblibou čtyřruční hry.
S tím narůstal i zájem českých skladatelů o tvorbu pro klavírní dua. Autoři
věděli, že se jejich skladby budou hrát
na koncertních i soutěžních pódiích.

Jak zakládat klavírní duo
Založení klavírního dua by nemělo
být spojeno s jednorázovou myšlenkou na konkrétní akci, například pouze kvůli soutěži. Mělo by vznikat jako
dlouhodobý projekt, který nezanikne
po koncertě nebo soutěži, ale bude
se dále rozvíjet. Oba žáci by měli být
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na stejné pianistické úrovni. V žádném
případě neplatí, že part primo je důležitější než part secondo. Oba party
jsou stejně důležité!
Výběr skladeb
Učitel by měl vždy zadat takovou
skladbu, kterou žáci zvládnou, na kterou tzv. „mají“. Rozhodně nezadávat
skladbu těžší, než jsou jejich schopnosti. Při nácviku je důležité dbát na
dodržování notového zápisu, tempa
a charakteru skladby. Hra z not při
čtyřruční hře by měla být pravidlem.
Při hře na dva klavíry je možné hrát
zpaměti.
Soutěže
Na co dbá porota? Posuzuje se především výběr skladeb, osobnost žáků, jejich osobní vklad do hry, ne jen pouhé
„přehrávání“ skladeb. Nejdůležitějším
prvkem vysokého hodnocení je pak
souhra, vzájemné naslouchání a spolupráce obou hráčů.

Nahrávky
Paní profesorka obohatila svou
přednášku též poslechem několika
excelentních nahrávek klavírního dua
manželů Lejskových, mimo jiné několika Legendami od Antonína Dvořáka.
Celý sál se zaujetím poslouchal například nahrávku Pan Rachmaninov ve
Španělsku od Vlastimila Lejska a také
nahrávku výborné orchestrální úpravy
Brazilských tanců Vlastimila Lejska.
Vlastimil Lejsek
Paní Věra Lejsková se během své
přednášky několikrát začetla do svých
i manželových literárních postřehů.
S obdivuhodnou vitalitou a vtipem
glosovala společný hudebně – rodinný život. Z jejích slov byla cítit láska
a obdiv k manželovi, k jeho velkému
daru pracovitosti, systematičnosti
a obrovském přehledu v mnoha
oblastech. V jeho jediném písemném
vyjádření ke klavírnímu duu se objevila

Jak se vyrábí klavír
Asi málokdo z nás, klavíristů, si při zasednutí k nástroji uvědomí, kolik lidského úsilí a umu je skryto za výrobou jednoho nástroje. Učitelé a žáci klavírního oddělení naší jirkovské
ZUŠ se o tom mohli přesvědčit na vlastní oči. Využili jsme
pozvání firmy Bechstein a ve středu 4. června jsme se vypravili na tak trochu netradiční školní výlet směr Hradec Králové. Cílem výletu byl závod na výrobu pianin a klavírů značky
Hoffmann – firmy C. Bechstein Europe.
Na místě se nás ochotně ujal obchodní zástupce firmy
a trpělivě nás prováděl celým procesem výroby klavírů. Nemohli jsme sice shlédnout práci celého stošedesátičlenného
týmu pracovníků, ale i tak jsme toho viděli dost, abychom
si uvědomili, co výroba klavíru obnáší a že práce na jednom
nástroji trvá několik měsíců.
Na počátku výroby byly k vidění jednotlivé díly budoucího klavíru, jako třeba litinový rám na upevnění strun či
resonanční deska ze smrkového dřeva nazývaná „srdce“ celého nástroje. Během exkurze jsme se zájmem sledovali různé
výrobní činnosti - vrtání děr na kolíky, výrobu a napínání
strun, broušení, lakování, leštění a další procedury, na jejichž
konci byl klavír ve své finální podobě, připravený rozeznít se
pod prsty pianistů. Poznali jsme též spoustu zajímavých profesí. Jednou z těch, které nás nejvíce zaujaly, byla práce intonéra, o kterém se říká, že dává nástroji jeho „duši“. V krátké
besedě nám osvětlil svou práci s intonačními jehlami či laky,
kterými upravuje tvrdost plsti na kladívkách a tím ovlivňuje
zvuk nástroje. Jeho práce se blíží až k jakési alchymii.
Lahůdkou výletu byla další část programu. Vyráběné klavíry jsme si mohli v praxi vyzkoušet. V koncertním sále nám



myšlenka osamocení klavíristy: „Musí
být klavírista sám?“ Přirovnal klavíristy
k samotářům na cestách, na rozdíl od
hráčů na jiné nástroje. Napsal, že si za
to můžou sami, protože skladeb pro
dva klavíry nebo čtyři ruce je spousta.
Vlastimil Lejsek se pak sám výrazně
přičinil o rozmnožení komorní klavírní
literatury. Vytvořil spoustu skladeb od
méně obtížných až po náročné opusy.
Pro klavíristův přehled sepsal seznam veškeré původní české literatury
pro klavírní duo.
Přednáška paní profesorky Věry Lejskové byla velkým povzbuzením pro
všechny v sále. S blížícím se závěrem
školního roku, kdy ubývají všem
učitelům síly rychlým tempem, osvěžila přítomné svou energií, humorem
a pozitivním přístupem k životu a hudbě.
Setkání s ní bude patřit mezi ty, na
které se nezapomíná.

byly na neomezenou dobu k dispozici dva hudební nástroje,
malé cvičné křídlo Hofmann a koncertní křídlo Bechstein.
Původně jsme měli předem připravený program koncertu, ale
brzy se přešlo k neformálnímu muzicírování. Zahrát si chtěli
všichni, žáci i paní učitelky. A tak se hrálo, porovnávalo, diskutovalo a nesmělo chybět ani foto na památku. Brzy se však
čas nachýlil a my se vydali na cestu domů bohatší o spoustu
pěkných dojmů a zážitků.
Snad si teď někdo z nás, až si sedne ke klavíru a položí ruce
na klaviaturu, alespoň na chvilku uvědomí, kolik úsilí a umu
je skryto za jeho výrobou.
Miroslava Raková
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KONCER T Y , PŘ E H L ÍDK Y a SOUTĚ Ž E
HRAJEME SI PRO RADOST 2014

Jak se soutěžilo v Poličce

Metodické centrum KKI HF JAMU v Brně zve na klavírní
improvizační přehlídku „Hrajeme si pro radost“.
V sobotu 8. listopadu 2014 se v aule JAMU v Brně uskuteční již 6. ročník nesoutěžní improvizační přehlídky

Ve dnech 5. -8. května proběhla v Poličce soutěžní přehlídka
Mládí a Bohuslav Martinů. Již před rokem jsem měla možnost slyšet chválu na její průběh a organizaci, a proto jsem se
letos rozhodla podívat se tam osobně.
Soutěž je zaměřena na propagaci díla Bohuslava Martinů.
Soutěžící žáci ve věkovém rozmezí 5-20 let měli ve svém programu alespoň jednu skladbu od B. Martinů a k tomu další
kontrastní skladbu či skladby bez stylového omezení.

HRAJEME SI PRO RADOST
Tato slavnostní přehlídka je určená pro klavíristy ZUŠ od
šesti do osmnácti let.
Přihlášení účinkující si připraví vlastní improvizaci/
skladbu či více skladeb, tentokrát na téma
„PODMOŘSKÝ SVĚT“
Časový limit pro jednoho účinkujícího je max. 5 minut.
Každá škola může přihlásit max. 2 své žáky (další žáci mohou
být uvedeni jako náhradníci pro případ, že bude dostatečná
časová kapacita). Počet účinkujících je omezen.
V den příjezdu (dopoledne) bude mít každý účastník za
úkol vymyslet ještě jednu improvizaci přímo na místě dle
zadání (délka může být od několika sekund do dvou minut,
záleží na věku a schopnostech žáka). Po zadání a výběru nové
improvizace, které se uskuteční po dopolední přednášce Juraje Hatríka zhruba od 11.40h, bude mít každý účinkující hodinový prostor na nácvik nové improvizace u klavíru. Slavnostní přehlídka se uskuteční od 13h v aule JAMU. Přesné
instrukce obdržíte po uzávěrce přihlášek.
Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu verachmela@centrum.cz nejpozději do pátku 3. října 2014. Přihláška je závazná a můžete si ji stáhnout na: https://copy.com/WTUg8TM6LW0I. Pokud někdo z přihlášených nebude moci
z vážných důvodů přijet (např. nemoc), prosím informujte
včas organizátory přehlídky na výše uvedený e-mail (uvolní se tak místo pro další zájemce). Děkujeme za pochopení.
V případě dalších dotazů použijte uvedený email.
Přejeme hodně radosti z improvizací u klavíru a budeme
se těšit na vaši účast!
Srdečně zvou Věra Chmelová a Petr Hanousek



Klavírní kategorie soutěžní přehlídky probíhala ve velkém
sále Tylova domu v Poličce, který měl velmi dobrou akustiku.
Jen málo žáků ZUŠ má možnost koncertovat v tak velkém
divadelním prostoru, a proto to pro řadu z nich byla nová
nenahraditelná zkušenost. Před každou kategorií probíhala
krátká akustická zkouška, na níž si žáci mohli vyzkoušet
klavír i jeho vyznění v sále. Zatímco některé kategorie měly
dostatek času a klidu na zkoušení, jiné se nacházely v časové
tísni. Bylo to dáno velkým počtem přihlášených účastníků
a snahou organizátorů dodržet předepsaný harmonogram,
neboť soutěž probíhala až do večerních hodin. Také stojí za
zvážení, zda nejnižší kategorii neposunout na dopoledne,
aby zejména dojíždějící děti měly před výkonem dostatek
času „na probuzení a koncentraci“. To je ale u dětí individuální. Možná by bylo vhodné o těchto dvou připomínkách
pohovořit s organizátory.
Soutěžní přehlídka probíhala v poklidné přátelské
atmosféře a dostatečně dlouhá polední přestávka umožnila
účastníkům i porotě v klidu se naobědvat v divadelní kavárně v prvním patře. Rozehrání bylo zajištěno v nedaleké ZUŠ,
pro ranní typy už od šesti hodin ráno. Ubytování v hotelu
Opus naproti ZUŠ bylo příjemné a klidné, zájemcům nabídlo
i možnost připlatit si snídaně.
Porota letos byla v ryze ženském obsazení – hru žáků ZUŠ
a konzervatoří odborně posuzovaly MgA. Jarmila Mrazí-
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ková-Češková z Konzervatoře Brno, Mgr. Jarmila Turková,
vedoucí klavírního oddělení Konzervatoře Pardubice a Iva
Komárková ze ZUŠ Polička Soutěže se zúčastnilo celkem
102 žáků klavírní hry v sedmi věkových kategoriích. Porota
rozdávala zlatá, stříbrná a bronzová pásma, diplomy za účast
a zvláštní ceny za interpretaci vybraných skladeb.
Vyhlášení výsledků probíhalo v Centru B. Martinů, které
je skutečně velmi reprezentativním prostorem. Před vyhlášením si žáci i učitelé mohli prohlédnout a nakoupit knižní
a zvukové materiály vztahující se k životu a tvorbě Bohuslava
Martinů a také se zúčastnit zhruba hodinové komentované
prohlídky věže sv. Jakuba, kde se B. Martinů narodil.
Vrcholem celé soutěžní přehlídky byl závěrečný koncert,
na kterém se představili porotou vybraní vítězové ze všech
hudebních oborů soutěžní přehlídky.
Soutěž byla organizačně na velmi vysoké úrovni a zároveň
splnila i svou motivační funkci. Mohli si zde zahrát i šikovní žáci, kteří neuvažují o profesionální dráze hudebníka, ale
přesto je pro ně hudba v životě důležitá. I tyto děti měly díky
hodnocení na pásma možnost zažít pocit úspěchu. Úroveň
hry soutěžících byla vysoká a bylo vidět a slyšet, že všechny
děti i studenti se na soutěž pečlivě připravili. Myslím si, že
toto je právě ten typ soutěže, kterou potřebujeme, a věřím,
že popularita soutěžní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů
nadále poroste a snad inspiruje i další ZUŠ, aby se pokusily
uspořádat podobné krásné akce.
Věra Chmelová

Okouzleni klavírem

Pod tímto romantickým
názvem se skrývá klavírní koncert organizovaný
panem učitelem Matejem
Olejárem ze ZUŠ v Bílině.
Projekt společných koncertů a setkávání žáků
a učitelů dvou základních
uměleckých škol, Bílina
a Louny, vznikl již před třemi roky. Koncerty mladých
klavíristů probíhají každoročně v květnu a to střídavě na půdě obou škol.
Na letošní třetí ročník byli
poprvé přizváni i klavíristé
z Litvínova a Jirkova a tak
jsme také my, jirkovští, byli
při tom.
Středeční podvečer 28. května nás
město Bílina přivítalo hustým deštěm. Jak nám však bylo řečeno hned



v úvodu koncertu, deštivé počasí
k těmto koncertům už tak nějak patří.
Počasí nám příliš nepřálo, ale o to vlídnější bylo přivítání ze strany organizá-

torů i průběh celého koncertu. V téměř dvouhodinovém “klavírním maratonu“ se vystřídali žáci všech věkových
kategorií a zazněly různé hudební

styly a žánry. Malá klavírní přehlídka
nabídla posluchačům širokou paletu
zvukových možností klavíru.
Milým zakončením příjemného
hudebního
podvečera pak bylo předávání
účastnických listů a dárků
účinkujícím žákům i jejich
pedagogům, kteří je na
koncertní vystoupení připravili. Poté ještě následovalo malé občerstvení
spojené s diskuzí učitelů
zúčastněných škol. Ti se
dohodli, že budou rádi
v započaté spolupráci
pokračovat. Možná není
až tak důležité, jakou formou budou tato setkání
mladých klavíristů probíhat. Důležitější je, aby
jim „okouzlení klavírem“
vydrželo co nejdéle. A my
si budeme přát, aby to bylo minimálně
do dalšího společného koncertu.
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Klavírní oddělení ZUŠ Václava Kálika v Opavě organizuje
pod záštitou Magistrátu města Opavy

III. Mezinárodní opavský klavírní
festival
„Magický klavír v proměnách času“

dým klavíristům nasbírat nové zkušenosti a navázat nová
přátelství. Inspirací Vám můžou být poslední dva ročníky.
http://www.facebook.com/KlavirniFestivalOpava
Vystoupení se mohou účastnit pouze žáci ZUŠ. Skladby
mohou být sólové, čtyřruční, komorní i souborové. Vítáme originální nástrojové obsazení. Výběr repertoáru je libovolný. Maximální délka vystoupení je 10 minut. Jedinou
podmínkou pro účinkující je, aby v sólových skladbách
i v různých nástrojových obsazeních zazněl klavír. Pedagogové nemohou účinkovat jako spoluhráči ani jako korepetitoři. K dispozici bude jedno koncertní křídlo značky Petrof.
V koncertním sále je možno k vystoupení využít i třímanuálové varhany, ale jen ve spojení s klavírem.
Pro účastníky připravujeme „Přátelské setkání se skladatelem Petrem Bazalou“ a klavírní koncert Slawomira
Wilka (Polsko)
Přihlášky prosím zasílejte na emailovou adresu pianofesto-

pava@gmail.com do 30. 9. 2014.

Festival proběhne ve čtvrtek 27. listopadu 2014 v sále
Knihovny Petra Bezruče v Opavě. Náš festival nemá soutěžní charakter, hlavním cílem je aby si děti přijely zahrát pro
radost, aby poznaly možnosti využití klavíru a aby si zahrály
v krásném sále. Záměrem festivalu je dát příležitost mla-

Tvoření vlastní hudby je
zajímavá práce s malými
hudebníky
…nebojte se improvizace!
Nedávno vypracované vzdělávací
plány dávají školám možnost zvolit si
své vlastní priority a zařadit do nich některé nové předměty. Jedním z nich je
také předmět skladba.
Je vítanou změnou, že se na základních uměleckých školách téměř všech
krajů České republiky předmět skladba
pomalu ujímá díky tvořivým a improvizace schopným pedagogům a také
skladatelům vystudovaným v oboru.
Bohužel vytvoření určité hodinové
dotace na tuto neběžnou práci s nadanými dětmi je závislé na míře podpory
ze strany vedení, přestože je příležitostí
pro děti k dalšímu, hlubšímu chápání
hudby i k vlastní dokonalejší interpretaci díky lepším teoretickým znalostem
a jinému vnímání hudby. Tvořivost navíc rozvíjí i hudební fantazii malého
muzikanta a může přispívat k většímu
prožitku při hře na nástroj. Někteří učitelé se této práci věnují i přesto,
že nemohou mít ve svém úvazku



Všechny srdečně zveme!
Kontakt:
Gabriela Westová
ved. klavírního oddělení
ZUŠ V. Kálika Opava
tel.: +420 606 901 162
email:pianofestopava@gmail.com

vyčleněnou ani jednu hodinu. Pracují
nad rámec svých povinností, protože je
i žáky improvizace a hudební vyjadřování těší.
Je přirozené, že svoji tvorbu rádi prezentují na školních večírcích a koncertech, na různých mimoškolních veřejných akcích a v některých školách také
na pravidelných improvizačních nebo
autorských večerech ze skladeb malých
a mladých skladatelů, žáků školy.
V závěru školního roku jsem navštívila dva takové koncerty, kde děti
s velkou chutí samy improvizovaly
přímo na místě anebo hrály samy či
se svými spolužáky své vlastní hotové
skladby a písně. Každé z těchto vystoupení mělo zcela jiný charakter, ale na
obou se ukázala radost ze hry a velké
soustředění při bezprostředním tvoření.
První večer se improvizovalo na ZUŠ
PhDr. Zbyňka Mrkose
na Došlíkově ulici v Brně-Židenicích pod vedením paní učitelky MgA.
Silvie Sommrové. Žáky
Improvizační dílny zde
jsou Adéla Volejníčko-

vá, Adéla Zralá, Eliška Vítková, Andrej
Antonín Holoubek, Michal Havlíček
a Andrea Zítková. Děti, převážně začínající žáčci a žáci prvního stupně, ukázaly, jak vstřebaly hudbu a její charakter
při poznávání různých zemí světa. Večer byl nazván „Cestování s klavírem“
a žáci zároveň odpovídali na dotazy,
které jim paní učitelka dávala během
vystoupení, např. jaký je charakteristický tanec pro Polsko, kdo je králem
valčíků a v které zemi žil, jak se jmenuje stupnice, kterou používají v Číně atp.
Ale své znalosti mohli prokázat i posluchači, kteří dostali do rukou vtipně
připravený program. Místo obvyklých
čísel a jmen účinkujících obsahoval
program odstavec s názvy zemí a států
(Čechy, Rakousko, Polsko, Ukrajina,
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ale třeba i Španělsko, Brazílie, Afrika,
Mexiko atd.) a s přeházenými názvy
tanců nebo stupnic (samba, kozáček,
tanec toreadora, hula hula, mazurka,
valčík, polka, pentatonika nebo „kakilambe“ a cucaracha). Posluchači pak
dostali za úkol pospojovat – a bylo to
na známku od paní učitelky – tance
se jménem příslušné země. Na „slepou
mapu“ děti zapíchly vlaječku do místa
té země, jejíž hudba byla předmětem
improvizace.
Nemusím zdůrazňovat, že atmosféra
tohoto tvořivého večera zaujala i rodiče dětí, kteří své nadšení dávali najevo
svými spontánními reakcemi a bouřlivým potleskem. Děti dokázaly, že po
celý rok dobře poslouchaly charakter
hudby a umí v duchu harmonie, rytmu,
charakteristické melodie a za doprovodu paní učitelky, improvizovat čtyřručně a s odvážnými nápady přímo u klavíru před svými posluchači. Už nyní se
malí klavíristé těší na příští koncert,
který bude sestavený již z jejich skladbiček v duchu improvizací a přiblíží posluchačům další země světa.
Druhý večer byl koncertem z drobných skladeb a písní žáků skladebné
třídy MgA. Kateřiny Piňosové, Ph.D.
na ZUŠ V. Kaprálové v Brně-Králově
Poli. Na této škole jsou žáci v předmětu
skladba vzděláváni již druhým rokem.
Paní učitelka Piňosová, jakožto poučená pedagožka a autorka mnoha vlastních skladeb úspěšně uváděných u nás
i v zahraničí, vede děti nejen ke spontánnímu hledání a zapisování hudby,
ale také k uvědomělé práci na vlastních

skladbách. Již v minulosti se na žákovských večerech sporadicky objevovaly
některé skladby a písně, které vytvořily děti se svými učiteli PhDr. Věrou
Vlkovou, Marcelou Slanou a Petrem
Zámečníkem (nad rámec pedagogických povinností) a které úspěšně prošly dětskými skladatelskými soutěžemi.
Děti současné skladebné třídy byly rovněž úspěšné i v soutěži v Lucembursku
a zvláštní ocenění pedagogovi, MgA.
Kateřině Piňosové, Ph.D., jen dokládá,
že volba ředitelky školy zavést tento
předmět do současných vzdělávacích
plánů byla na místě.
Tentokrát jsme vyslechli již třetí
autorský večer na této škole. Stalo se
krásnou tradicí, že se na interpretaci
skladeb podílejí také kolegové z jiných
nástrojových tříd, třídy pěvecké nebo
žáci literárně dramatického oboru
a často (i tentokrát) jsou v rámci koncertu k zhlédnutí obrázky výtvarného
oboru. Svými skladbami se představili
také budoucí žáci skladebné třídy. Jako
první jsme slyšeli dvě písně ve dvouhlasé úpravě pro komorní sbor od žáka
Martina Plevy ze 3. ročníku klavírního
oddělení. Svůj „Valčík“ s harmonicky
i melodicky velmi odvážnou částí B si
zahrála Klára Kunčická na klavír. Snad
nejtalentovaněji se projevila Kateřina
Škárová (2. roč. klavír), která své skladby s velkou chutí a nekonečnou fantazií
tvoří od počátku svého studia a k písním píše navíc i vlastní texty. Na skladebném večeru byly uvedeny její písně
pro komorní sbor s doprovodem klavíru „Áňa a Vítek“ (vlastní text) a „Pod-

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ
Mládí a Bohuslav Martinů
- doba konání: 5.-8. května 2014
- kompletní výsledky naleznete na odkazu:
http://www.zusbmpolicka.cz/mladi-a-bohuslav-martinu
Celostátní kolo národní soutěže ZUŠ České republiky
ve hře na klavír 2014
- doba konání: 1.-4. května 2014
- kompletní výsledky naleznete na odkazu:
http://www.taussigova.cz/
Prague Junior Note
- doba konání: 13.-15. června 2014
- kompletní výsledky naleznete na odkazu:
http://www.soutezpjn.cz/



zim“ s textem Vítězslava Horálka (autor
básně byl přítomen). Malá autorka si
své písně doprovodila sama. „Mořské
vlny“, „Krátké prázdniny“ a „Štěňátko na louce“ jsme vyslechli v podání
malé skladatelky Elišky Rientové, která byla tímto na školu přijata do předmětu skladba. Vtip textu přenesl do
zpracování svých písní Vojtěch Špaček
a zpěváci si také s chutí jeho vtipnou
melodii vychutnali při interpretaci
písní „Omeleta“ a „Návštěva“ na slova
Hany Jelínkové. Větší vyspělost, odvážnost a náročnost ve vlastní tvorbě už
ukázali starší žáci Jan Stehlík ve svém
„Preludiu“ pro klavír a Ján Pavlus ve
třech skladbách pro akordeon (Podraz,
Nuno, Večerní program).
Po zhlédnutí tohoto koncertu je třeba říci, že práce s dětmi v předchozích
letech byla prospěšná natolik, že jejich
tvořivost se posunula k vědomé práci s vlastními nápady, které jsou časem bohatší, zajímavější, překvapivější
a žáci se od spontánního hudebního
projevu postupně posouvají k vyššímu
stupni v pěstování svého talentu. Také
rodiče se ukázali již jako náročnější posluchači, ale myslím, že na síle potlesku
to znát nebylo.
Všem pedagogům, kteří se nebojí
improvizace ani tvoření s dětmi, přeji,
aby nacházeli podporu u svých nadřízených, a rodiče tak mohli pochválit své
děti nejen za to, že dobře hrají, ale i za
to, že umí vytvořit krásnou hudbu pro
potěšení vlastní i svého okolí.

Broumovská klávesa
- doba konání: 9.-11. května 2014
- kompletní výsledky naleznete na odkazu:
https://www.facebook.com/pages/Broumovsk%C3%A1-kl%C3%A1vesa/339154759475107
Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž
- doba konání: 16.-23. března 2014
- kompletní výsledky naleznete na odkazu:
http://www.piano-competition.com/vysledky-31-rocniku.
php?lang=cz
Pro Bohemia
- doba konání: 4.-6. dubna 2014
- kompletní výsledky naleznete na odkazu:
http://www.jko.cz/pro-bohemia-2014-vysledky
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Z A MYŠLENÍ
Ještě něco málo k soutěžím
Během uplynulého školního roku se mi vůbec nedařilo
oprostit se od úvah o smyslu interpretačních soutěží, protože některé jsem organizoval a jiné sledoval jako kantor
nebo člen poroty. Občas byly úvahy radostné, občas pochybovačné. O tom, že jsem po krajském kole klavírní soutěže
oslovil své kolegy dopisem s prosbou o vyjádření, zda i oni
vnímali hodnocení poroty jako zbytečně přísné, jsem psal
již v minulém čísle Pianissima. Ještě po jeho vydání jsem ve
snaze dopátrat se co nejreprezentativnějšího vzorku názorů rozeslal dotazník, na který reagovalo bezmála 80 učitelů
ZUŠ Moravskoslezského kraje. Vznikl tak, jak doufám, podklad pro diskusi v rámci klavírní sekce. Dovolím si Vám ve
stručnosti nastínit, co průzkum ukázal.
Začnu ale trochu oklikou, protože soutěže žáků ZUŠ se
netýkají jen klavíru, ale i jiných nástrojů a oborů. A mně
se zdá, že klavíristé mají sklon chovat se ke svým svěřencům skoro nejrigidněji ze všech. Možná proto, že tvoříme
stále nejpočetnější skupinu a nikdo nás nenutí používat
„ochranářské“ metody hodnocení. Výtvarníci třeba vůbec
nezastírají, že se pod školním soutěžním projektem podepisuje hlavně učitel, jednotlivým žákovským pracím poroty
většinou ceny nedávají. Dramatici a tanečníci zase oceňují
téměř všechny účastníky povzbuzujícím diplomem, aniž
by stanovovali pořadí, pěvecké sbory a skladatelé využívají
pásmové hodnocení, případně zlaté až bronzové medaile.
Porota „smyčcařů“ letos v ústředním kole také nebyla skoupá, a přestože udělovala ceny, v podstatě šlo o tři pásma.
U klavíristů je naopak zažité, že má-li v kategorii některý
z žáků výrazný bodový odstup od dalšího kandidáta, je ten
oceněn druhým místem i tehdy, splnil-li bodový průměr na
první cenu a podal svůj „životní“ výkon. Copak jsou čísla důležitější než děti? Anebo situace, kdy nedojde k udělení první ceny. Málo tomu rozumím i v případě soutěží budoucích



profesionálních hudebníků. Tak třeba letos se na Beethovenově Hradci sešla skutečně výborná pětatřicítka violoncellistů z celého světa, a přestože v pětičlenné porotě zasedali
uznávaní pedagogové a umělci z prestižních evropských
škol, byli po součtu bodových průměrů za druhé a třetí kolo
natolik bezradní, že neudělili první cenu, ale tři druhé. Mrzelo mne to, jeden ze studentů měl o „fousek“ lepší průměr,
ale bohužel nebyl „koněm“ žádného z porotců.
Většina respondentů našeho malého průzkumu si o neudělování prvních cen myslela totéž. Nejlepší účastník
v kategorii by ji asi měl získat, i když se porotě podle bodování zdála úroveň jiné kategorie vyšší. Když jsem se ptal
na stávající systém hodnocení, ukázalo se, že kolegové by
také dali přednost pásmům nebo udělování 1. – 3. ceny bez
čestných uznání (případně tak trochu ponižujících diplomů
za účast). Převažující část učitelů by měla zájem prohlédnout si bodování jednotlivých porotců, i když připustila, že
by k plošnému zveřejnění pro všechny žáky raději docházet
nemělo zejména z motivačních důvodů. Pokud by někdo ze
čtenářů měl zájem o celkový sumář dotazníku (další z jednadvaceti otázek se týkaly předepsané minutáže, představ
o složení poroty atd.), může se obrátit na redakci časopisu,
která jej má k dispozici.
No, asi by bylo dobré, kdyby se všichni, kteří mají co do
činění s propozicemi klavírní soutěže, nebo budou zasedat
v porotách, opět zamysleli, jestli to, co bylo dobré kdysi, ještě stále odpovídá realitě dnešního světa. Je jasné, že soutěžící, který v konkurenci nedopadl podle svých snů a přání,
asi nikdy nebude jásat. Ale myslím si (a jsem rád, že je nás
více), že bychom měli zvažovat, pro koho vlastně klavírní
soutěže žáků ZUŠ jsou. Jestli jen pro mimořádně talentované sólisty (a pak by se třeba nemusela konat okresní a vlastně ani krajská kola), nebo i pro ty „obyčejnější“ žáky (pak jim
ale nedávejme tak okatě najevo, aby své úsilí raději věnovali
něčemu jinému než klavíru).
Petr Hanousek
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PROPOZ ICE K L AVÍRNÍCH SOUTĚ Ž Í
Virtuosi per musica di
pianoforte
47. ročník mezinárodní klavírní
soutěže
19. až 21. listopadu 2014
Ústí nad Labem
Soutěž probíhá ve dvou kolech.
1. kolo - jedna nebo více skladeb od
baroka po klasicismus
2. kolo - jedna nebo více skladeb od
romantismu po současnost
KATEGORIE A ČASOVÉ LIMITY
kategorie: 9 let a méně, 3 - 6 minut
v 1. kole, 3 - 6 minut ve 2. kole
kategorie: 10 a 11 let, 4 - 8 minut
v 1. kole, 4 - 8 minut ve 2. kole
kategorie: 12 a 13 let, 6 - 10 minut
v 1. kole, 6 - 10 minut ve 2. kole
kategorie: 14 a 15 let, 6 - 10 minut
v 1. kole, 6 - 10 minut ve 2. kole
Rozhodující je věk kandidáta v den zahájení soutěže.
Uzávěrka přihlášek: 15. září 2014
Účastnický poplatek je stanoven ve
výši 1 200 Kč.
Kontaktní adresa
ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem
W. Churchilla 4
400 01 Ústí nad Labem
Česká republika
tel. +420 475 211 914
fax +420 475 200 841
E-mail: virtuosi@zuserandove.cz
Kompletní informace naleznete zde:
http://www.zuserandove.cz/virtuosi/



XIX. mezinárodní
Schubertova soutěž pro
klavírní dua
15.-18. dubna 2015
Jeseník
Uzávěrka přihlášek: 28. února 2015
Podmínky účasti pro rok 2015
Soutěž je vyhlašována ve dvou kategoriích:
I. kategorie: horní věková hranice každého účastníka činí 21 let, (dovršení do
31. 12. 2015).
II. kategorie: horní věková hranice
součtu věku obou účastníků činí 70 let;
věk soutěžících se bude sčítat k 31. 12.
2015.
V I. kategorii je soutěž jednokolová,
ve II. kategorii tříkolová.
1. Na soutěži je možno hrát pouze originální skladby pro čtyři ruce nebo pro
dva klavíry, či jejich autorizované verze. Porota má právo si vyžádat u méně
známých skladeb od soutěžících předložení notového materiálu před zahájením soutěžního kola.
2. Hra zpaměti není podmínkou. Nepovoluje se osoba na obracení not. Postavení klavírů proti sobě je neměnné.
3. O udělení cen, mimořádných cen
(Cena Aloise Složila za nejlepší provedení skladby Franze Schuberta, Cena
Vlastimila Lejska za nejlepší provedení české soudobé skladby) a čestných
uznání, rozhoduje mezinárodní porota. Rozhodnutí poroty je konečné.
4. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen bude provedeno na závěrečném koncertu laureátů v Jeseníku dne
18. 4. 2015.
5. Vybraným účastníkům - laureátům
bude dána možnost dalšího koncertování v České republice.
6. Uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2015. Zápisné pro klavírní duo v I. kategorii činí
celkem € 110, ve II. kategorii celkem
€ 220. Zápisné pro klavírní dua z ČR je
v I. kategorii 3.000 Kč a v II. kategorii
6.000 Kč. Zápisné se hradí současně

s odesláním přihlášky, bankovním převodem na účet Městských kulturních
zařízení Jeseník, vedený u ČSOB, a. s.,
pobočka Jeseník, číslo účtu 151567354,
bankovní kód 0300. Doklad o odeslání
zápisného vezměte sebou k prezenci.
IBAN CZ 37 0300 0000 0001 5156 7354.
Manipulační poplatky platí účastníci.
Na účet MKZ by měla být převedena
celá, výše uvedená částka!
7. V zájmu účastníků je zjistit si, zda
mají vůči ČR vízovou povinnost. Pořadatel MKZ poskytne veškerou součinnost při získávání víz. Vzniklé poplatky
uhradí účastníci při prezenci (cca 300
Kč, 12 €).
8. Celková částka určená na ceny činí
minimálně 150 000,- Kč.
9. Veškeré audio a video záznamy pořízené v průběhu soutěže si pořadatel
vyhrazuje užít pro svou potřebu.
I. KATEGORIE
25 až 35 minut celkem
Povinná skladba: F. Schubert: libovolná
skladba do 8 minut
»» Jedna nebo více skladeb čtyřručně
nebo pro dva klavíry z období klasicismu
»» Jedna nebo více skladeb čtyřručně
nebo pro dva klavíry z období romantismu nebo 20. století
»» Jedna nebo více skladeb českých
autorů od 2. poloviny 20. století,
zahraniční účastníci mohou hrát
odpovídající skladatele své země
v daném období (od 2. poloviny
20. století) - délka do 8 minut.
Podmínka: Účastníci soutěže jsou povinni zařadit aspoň jednu skladbu pro dva
klavíry.
II. KATEGORIE
1. kolo - celkem 20 až 25 minut
Povinná skladba: Franz Schubert: Andantino s variacemi h-moll op.84 č. 1
»» Jedna nebo více skladeb čtyřručně
nebo pro dva klavíry z díla skladatelů: W. F. Bach, J. Chr. Bach, M.
Clementi, J. Haydn, W. A. Mozart, L.
van Beethoven, J. N. Hummel, J. V.
H. Voříšek, J. L. Dusík, L. Koželuh.
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»» Jedna nebo více skladeb českých autorů od 2. poloviny
20. století, zahraniční účastníci mohou hrát odpovídající skladatele své země v daném období (od 2. poloviny
20. století) - délka do 10 minut.
Podmínka: Účastníci soutěže jsou povinni zařadit v 1. kole nejméně jednu skladbu pro dva klavíry.
2. kolo - celkem 35 až 40 minut
»» Antonín Dvořák: libovolná skladba z originálního
čtyřručního díla: Slovanské tance op.46 nebo op.72. Legendy op.59. Cyklus Ze Šumavy op.68a.
»» Jedna nebo více skladeb světového repertoáru libovolného období.
»» Jedna nebo více skladeb Franze Schuberta dle volby
účastníků.
3. kolo - koncert s orchestrem a k výběru
»» W. A. Mozart: Koncert Es-dur pro dva klavíry a orchestr
K 365.
»» Jedna z uvedených skladeb: B. Bartók: Sonáta pro dva
klavíry a bicí nástroje (hráči na bicí nástroje budou v Jeseníku k dispozici), J. Brahms: Sonáta f moll op.34b, P.
Hindemith: Sonáta pro dva klavíry, B. Martinů: Tři české
tance pro dva klavíry a Fantazie pro dva klavíry, S. Rachmaninov: Symfonické tance op.45, I. Stravinský: Concerto per due pianoforti soli
Kompletní informace naleznete zde:
http://www.franzschubert.cz/sekce/kategorie/soutez/

Čtyři ruce na klávesách
5. ročník mezinárodní soutěže ve čtyřruční hře
Národní kolo: 21. listopadu 2014,
mezinárodní kolo a finále: 22. listopadu 2014
Karlovy Vary
Uzávěrka přihlášek: 17. října 2014
Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích členěných dále na
podkategorie s různým časovým limitem.
I. Kategorie A
1. Věkové hranice soutěžících s časovým limitem vystoupení
I. kategorie - do 8 let, 4 – 6 minut
II. kategorie - do 10 let, 4 – 6 minut
III. kategorie - do 12 let, 5 – 8 minut
IV. kategorie - do 14 let, 7 – 10 minut
V. kategorie - do 16 let, 8 – 12 minut
VI. kategorie - do 18 let, 10 – 15 minut
VII. kategorie - do 20 let, 10 – 15 minut
2. U soutěžících je rozhodující věkový průměr k 31. 12. 2014,
přičemž rozdíl mezi soutěžícími nesmí být větší než 4 roky.
Délka vystoupení se počítá od prvého do posledního tónu
předvedeného výkonu.



3. Jeden soutěžící může soutěžit nanejvýš ve dvou dvojicích, ovšem v různých věkových
kategoriích.
4. Repertoár: libovolný výběr ze dvou odlišných stylů (musí
být A i B)
A) období baroka nebo klasicismu
B) období romantismu po současnost.
Repertoár tvoří originální skladby, nikoliv úpravy pro čtyři
ruce eventuelně 2 klavíry. Lze však zařadit skladby ve vlastní úpravě autora.
II. Kategorie B PROFI
1. Budoucí profesionálové – studenti uměleckých hudebních škol (ČR konzervatoře a hudební gymnázia) s časovým
limitem vystoupení:
I. kategorie - od 14 do 18 let, 12 – 17 minut
II. kategorie - od 19 do 22 let, 15 – 20 minut
2. U soutěžících je rozhodující věkový průměr k 31. 12. 2014,
přičemž rozdíl mezi soutěžícími nesmí být větší než 4 roky.
Délka vystoupení se počítá od prvého do posledního tónu
předvedeného výkonu.
3. Jeden soutěžící může soutěžit nanejvýš ve dvou dvojicích, ovšem v různých věkových kategoriích.
7. Odborná porota české národní soutěže je pětičlenná.
Jeden člen poroty národních soutěží je jmenován druhou
stranou, to znamená, že v české porotě je člen jmenovaný
Hudební školou Hofských symfoniků a jeden člen německé poroty je jmenován českými pořadateli. Porota českého
i německého národního kola vyhlašuje vítěze v jednotlivých kategoriích a rozhodne o umístění a udělení cen a
o postupu do mezinárodního kola. Z každého národního
kola – českého a německého, může být v mezinárodním
kole zastoupeno maximálně v kategorii A 12 dvojic a
v kategorii B PROFI 3 dvojice. Věkové kategorie nemusí
být zastoupeny rovnoměrně.
8. Účastnický poplatek za každého soutěžícího činí 200,Kč, které budou uhrazeny na konto u České spořitelny a.s.,
Karlovy Vary, číslo účtu 800 457 359/0800.
9. Vyžádané ubytování pro účastníky a jejich doprovody na
české národní soutěži zajistí pořadatel soutěže v hotelovém
ubytování. Účastníci si ubytování hradí. Cena za ubytování
bude sdělena v září - říjnu 2014.
10. Koncert vítězů národní (21. 11. 2014) i mezinárodní soutěže (22. 11. 2014) se uskuteční vždy po skončení soutěže.
11. Uzávěrka přihlášek do české národní soutěže je 17. 10.
2014 na adrese: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary (360 05), Šmeralova
15, 353 447 089, fax: 353 447 000, e-mail: sekretariat@zsazus.cz.
12. Registrace přihlášených dvojic české národní soutěže
bude oznámena prostřednictvím webové stránky www.
zsazus.cz nejpozději do týdne po obdržení přihlášky. Informace o průběhu soutěže a zajištěném ubytování budou
k dispozici rovněž na uvedené webové stránce. Těšíme se
na setkání s vámi i vašimi žáky v příjemném prostředí Karlových Varů a těšíme se na výkony všech soutěžících.
S pozdravem, Mgr. Břetislav Svoboda
ředitel ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
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H ÁD ANK A
Kdo je kdo?
Známe je všichni – jsou to slavní klavíristi, kteří toho mnoho dokázali. Jejich portréty a fotografie z období vrcholné
slávy zdobí chodby hudebních škol. Jak ale vypadali, když
byli mladí? Poznáte je? Připravili jsme pro vás fotografie tří
pianistů. Jsou z doby mládí a také z období zralého věku.
Dokážete spojit správné dvojice?
Věra Chmelová

Na tvorbě 4. čísla časopisu Pianissimo se podíleli: autoři článků - Šárka Bartošová, Jana Fikarová, Martin Fišl, Radka
Hajšelová, Petr Hanousek, Alena Hönigová, Věra Chmelová, Jana Lišková Kvochová, Tereza Plešáková, Alice Rajnohová,
Miroslava Raková, Jaroslava Sečkářová, Marcela Slaná, Petra Zíková; grafická úprava: Splácal a Uhladil; korektury textů: Jana
Lišková-Kvochová, Magdalena Zapadlová; hlavní poradce a odborná pomoc: prof. Alena Vlasáková
Internetová verze časopisu je k dispozici na stránkách: http://www.zusklavir.jamu.cz
Uzávěrka 1. čísla 1. ročníku časopisu Pianissimo je 31. října 2014
Své příspěvky můžete zasílat na emailovou adresu: verachmela@centrum.cz
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