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Vážení rodiče flétnistů (a snad i již čtenářsky zdatní flétnisté samotní), 
po skončení jarních prázdnin,  díky kterým zajisté dítky, a snad i jejich pedagogové, načerpali 
trochu nových sil do společného díla, přicházím s dalším číslem našeho e-zpravodaje. Ti zkuše-
ní z Vás už vědí, že jarní prázdniny jsou důležitým mezníkem v každém školním roce. Po mír-
ném zimním výdechu přichází s blížícím se jarem opět pestrá paleta příležitostí, zájmů, aktivit 
a důležitých školních i rodinných událostí, které potom neodbytně a s nečekanou rychlostí a 
zahuštěním spějí k hlavnímu prázdninovému času.

Také Pištiklub nemůže stát v tomto ohledu stranou a proto přináším přehled toho hudebně 
nejvýznamnějšího. Součástí je i slíbené malé ohlédnutí  za dosavadním snažením.

 A nakonec - určitě ne všichni máte radost z množících se výzev, nabídek a oslovení. I zasílání 
Pištinovin je možné odmítnout stručnou zprávou na adresu odesilatele.

A nyní už vzhůru k druhému číslu Pištinovin!

Pěkně počteníčko přeje Váš pištiučitel  

         Mojmír Poláček

mailto:polacek%40collegium.cz?subject=U%C5%BE%20nikdy%20v%C3%ADce%20Pi%C5%A1tinoviny%21%21%21
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Pištikalendář

Termín Aktivita Kdepak to bude

6. 3. 2015 Městské kolo soutěže ZUŠ J. Kvapila

7. - 8. 3. 2015 Čtvrtý Pištivíkend Holasice

8. 3. 2015 Divadelní představení Kramářské písně Lažánky

18. 3. 2015 Hudební podvečer Škola Kristenova

23. 3. 2015 Jarní koncert a výstava Kohoutovice

24. 3. 2015 Vystoupení Pištibandu v mateřské škole Jundrov

27. 3. 2015 Vystoupení Souflé na konferenci Mendelianum

31. 3. 2015 Hudba na dvorech královských Místodržitelský palác

22. 4. 2015 Malá slavnost umění Škola Kristenova

14. - 30. 7. 2015 Vyhrávání na hradech a zámcích Bítov, Červ. Lhota

Detailní popis k jednotlivým aktivitám se zobrazí při poklepu na jejich název.
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Městské kolo Národní soutěže ve hře na dechové  
nástroje

Pátek 6. března 2015, 13,20 - 18 hodin

Koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Tř. kpt.  Jaroše 24

Naši zobcoflétnisté Hana Drtílková, Filip Jandek a Radek Mattuš zabodovali v lednovém škol-
ním kole soutěže ve hře na zobcové flétny. Získali ve svých kategoriích první místa a postoupili 
tak do kola městského. 

Držte palce, aby už ve skutečné konkurenci ostatních brněnských škol opět uspěli a mohli 
tak třeba postoupit dále.

Krajské kolo pro ty, kteří budou vybráni se potom uskuteční 20. března 2015 v Ivančicích.

Soutěžní klání je veřejné a kdyby někteří kolegové s rodiči či bez měli chut‘ být u toho, bude-
me rádi za příznivě naladěné obecenstvo.
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Čtvrtý Pištivíkend
7. ledna - 8. března 2015

Rodinná usedlost u Poláčků - Holasice 

Jako obvykle se členové Pištiklubu - to jsou nejzapálenější hráči na zobcové flétny, - setkávají 
nejen ve škole při „povinných“ vyučovacích hodinách, ale využívají víkendovému času k dalšímu 
společnému muzicírování mimo Brno. 

Smyslem takových soustředění však není ani tak zdokonalování v nástrojové hře, ale přede-
vším zažití společného vytváření skutečné muziky. Školní hraní je vlastně pouhou individuální 
přípravou na možnost zapojit se do většího hudebního tělesa - zatím malé kapely a posléze 
snad i do skutečného orchestru. O víkendech je totiž možné nacvičit konkrétní repertoár a ten 
posléze využít při veřejných vystoupeních. Jak každý hudebník brzy zjistí - hrát si sám už nějak 
jde, ale umět při tom poslouchat a sledovat i to, jak hrají a zpívají jiní, to vyžaduje velkou dávku 
cviku. Je také zapotřebí si zapamatovat instrumentaci (tj. kde hraji který hlas, kde zpívám, kde 
naopak pauzíruji či dokonce dělám nějaké další doplňující „opičky“ k oživení hudební produk-
ce.

Každé setkání je v této sezoně věnováno hudbě k jednotlivým ročním obdobím a svátkům. 
Čtvrtý Pištivíkend se budeme věnovat písničkám k smrtné neděli - tedy vynášení Morany.

Závěr Pištivíkendu bude tentokrát netradiční - místo vlastního výstupu navštívíme přímo vzo-
rové hudebně - dramatické představení divadelníků v programu Kramářské písně.

Podrobnosti o Pištivíkendu najdete zde.

http://collegium.cz/?menu=archiv/akce/akce2015&page=pistivikend%203-15
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Divadelní představení Kramářské písně
Neděle 8. března 2015 v 15,30 hodin

Restaurace u Orátorů - Lažánky u Veverské Bitýšky

Hrají a zpívají studenti divadelního oboru Gymnázia Pavla Křížkovského

Neděle po skončení Pištivíkendu nebude - také zásluhou jeho poměrné krátkosti - věnována 
závěrečnému veřejnému vystoupení Pištiklubu. Tentokrát se může těšit na téměř profesionální 
výkony divadelníků z našeho domovského Gymnázia Pavla Křížkovského. 

Kramářské písně patří k nepřehlédnutelnému hudebnímu pokladu české hudební a sloves-
né minulosti. Zpravidla neznámí  lidoví skladatelé do jejich textů vkládali dramatické příběhy a 
aktuální významné události. Někdy se hrálo a zpívalo o osudu toho či onoho mučedníka, jindy 
o živelných pohromách a nejčastěji o neuvěřitelných příhodách, osudech a dramatech lidí. Tyto 
písničky se vydávaly v malých papírových formátech a potulní herci a zpěváci v jedné osobě je 
prodávali a hlavně s náležitou vervou předváděli na poutích, trzích a jarmarcích. Váženému pu-
bliku přinášely totéž vzrušení a údiv, které současníkům nabízí neméně oblíbené tituly červené 
knihovny nebo bulvární noviny. 

Herci nešetří nadsázkou a obrazností i hereckou akcí, máte se tedy na co těšit.

Zváni jsou samozřejmě i ti Pištíci a jejich rodiče, kteří nebudou účastni Pištivíkendu a návště-
vu představení mohou zařadit do programu po nedělním výletu nebo svátečním obědu u babič-
ky. Můžete si tak přivodit zážitek něčeho neopakovatelného.

Plakát k případnému přeposlání a pozvání dalších přátel je zde.

http://collegium.cz/kramarske_pisne15.pdf
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Hudební podvečer
Středa 18. března 2015 v 17,30 hodin

Základní umělecká škola P. Křížkovského,   
Kristenova 27, Brno - Komín, koncertní sál

V pravidelném měsíčním intervalu mají všichni žáci a studenti Základní umělecké školy a 
Gymnázia P. Křížkovského příležitost zahrát si před zraky publika něco ze skladeb nastudova-
ných v průběhu individuálního vyučování nebo komorní hry. 

Pro každého hráče nebo zpěváka je takové vystoupení nejen příležitost blýsknout se před 
blízkými, ale představuje neocenitelnou zkušenost hraní před publikem, které pro převážnou 
část hudebníků bývá doprovázeno nejméně určitým ostychem, často však trémou nebo dokon-
ce stresem. Všech vyjmenovaných nepříjemných průvodních stavů je možné se pravidelným 
veřejným vystupováním víceméně zbavit a často velmi pečlivě a pracně nastudovanou hudbu 
pak přednést s nadhledem a radostí. 

K tomu potřebujeme nejen odvážné muzikanty, ale také pozitivně naladěné publikum, které 
dokáže ocenit odvedenou práci, odvahu a v neposlední řadě také vnější vystupování jednotli-
vých účinkujících. 

Na každém podvečeru můžete slyšet nejméně jedno flétnové číslo a současně porovnat, jak 
se daří práce v jiných třídách. Děti poslech dobrých výkonů ostatních souputníků často výrazně 
motivuje k další práci či k volbě dalších nástrojů. Proto doporučuji návštěvu i tehdy, když váš 
flétnista zrovna není „v akci“. Motivačních příležitostí není zrovna nazbyt
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Jarní koncert a výstava
Pondělí 23. března 2015 v 16,30 hodin

Vestibul Základní školy Pavlovská v Brně - Kohoutovicích

Základní umělecká škola má již 4 roky pobočku v Kohoutovicích. Nejen kohoutovickým dě-
tem a jejich rodičům je určen pravidelný koncert spojený s výstavou dětí z výtvarného obru. 

Za naši flétnovou třídu počítám s účastí jak nejmladších pištíků, kteří hrají od září tohoto 
školního roku, ale samozřejmě i se zkušenými hráči Bárou Machátovou, Danem Vostalem či 
Bárou Bačákovou, případně dalšími, kdo projeví zájem a mají něco pěkného nastudovaného.
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Číslo 2/2015 1. března 2015 

Vystoupení Pištibandu v Mateřské škole 
Úterý 24. března 2015 v 9,15 a v 10 hodin

Mateřská škola Dubová, Brno - Jundrov

Maruška Mejzlíková a Lukáš Dadák se vrací na místo svých školkových radovánek. Pro třídy 
Ježků a Veverek nachystali spolu s kolegy ze souboru Pištiband hranou a zpívanou pohádkou 
O Koblížkovi. Kromě toho také osvěží zpaměti školkové písničky a přidají něco hitů autorské 
dvojice Svěrák - Uhlíř. Prostě se vrátí na místo činu po více než pěti letech - ovšem nyní jako 
skutečně schopní hudebníci. Maruška bude dokonce vystupovat pro svoji mladší sestru, která 
jde v jejích školkových šlépějích.
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Vystoupení Souflé na konferenci
Pátek 27. března 2015 v 10,15

Kapitulní síň Starobrněnského kláštera, Mendelovo náměstí

Účinkuje soubor Souflé a hosté

Členové souboru Souflé mají další příležitost k veřejnému předvedení svého umění. Vystoupí 
v úvodu Apiterapeutické konfernece.

Shodou okolností se hudební vstup souboru koná v prostorách, které v devadesátých letech 
20. století sloužily po několik sezon jako domovská půda dnešnímu Gymnáziu P. Křížkovského.
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Číslo 2/2015 1. března 2015 

Hudba na dvorech královských
Úterý 31. března 2015 v 19 hodin

Italský sál Místodržitelského paláce, Brno, Moravské náměstí 1a

Účinkují:  Jana Hrochová - Walingerová - zpěv 
   Martin Hroch - cembalo

Tentokrát výjimečně nesměřuje naše pozvání na flétnovou událost. Přesto si zaslouží pozor-
nosti naší ctěné pištispolečnosti, 

Martin Hroch je pedagogem naší školy v cembalové a klavírní hře a spolu se svojí ženou 
předvedou něco ze svého mistrovství. Jedná se o mimořádnou příležitost slyšet barokní hudbu 
v mimořádně podmanivém prostředí Italského sálu, který je součástí  expozice umění 16 a 17. 
století. Nenechte si ujít poslech nádherné hudby mezi obrazy starých mistrů.
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Malá slavnost umění
Středa 22. dubna 2015 v 17 hodin

Koncertní sál školy, Kristenova 27, Brno - Komín

Účinkují:  žáci a studenti flétnové třídy Mojmíra Poláčka a hosté

Pravidelné čtvrtletní setkání s plody společného hudebně - pedagogického snažení v pištitří-
dě Mojmíra Poláčka. Každý z flétnistů zde může uplatnit to nejlepší, co má právě ve svém reper-
toáru.

Letní vyhrávání na hradech a zámcích
14. - 19 . 7. 2015 hrad Bítov

21. - 30. 7. 2015  zámek Červená Lhota

Již třetí sezonu nabízíme nejen šikovným flétnistům vyhrávací pobyt na některém z podmani-
vých a památkově zajímavých míst naší země. Pobyt v krásném prostředí s výbornou akustikou 
může přinést nejen umělecký prožitek, ale též velké zkušenosti při vystupování před hojným 
publikem a zároveň i malý přivýdělek.  A v neposlední řadě také možnost seznámit se s novými 
přáteli a užít něco prázdninových radovánek.

Podrobnosti čtěte zde.

http://collegium.cz/bitov-lhota plakat.pdf
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Číslo 2/2015 1. března 2015 

Ohlédnutí
Pololetní Pištivíkend v Holasicích

Pololetních prázdnin využila tentokrát nevelká skupina Pištíků a Fidlíků ke společnému 
nastudování programu složenému z písniček pro masopustní veselí. Počasí nebylo bůhvíjaké, 
mokrý sníh tál před očima a zamrzlá zem pod ním se zvolna měnila v blátivou kaši. Na venkov-
ní hraní to moc nebylo, tak jsme zkoušeli prozkoumat mírně vzdálenější okolí Holasic. Na-
vštívili jsme chráněné území bukového minipralesa Slunná, kde 150 - 200 let staré, rozlámané 
nebo ležící buky  dávají nerušeně vyrůst novému lesu bez zásahu člověka a především lesní 
zvěře. Cestou zpět Pištíci a Fidlíci zavítali do Průvanové jeskyně. Málokdo totiž tuší, že nedale-
ko Holasic máme také malé krasové území související se zdejšími vápencovými ložisky pod po-
vrchem. Závěrečné vystoupení v restauraci u Orátorů bylo jenom milou tečkou. Hráli a zpívali 
jsme stojačky, skákačky, ležačky a chvílemi i mlčačky. Prostě jsme se muzikantsky vyřádili, publi-
kum se zdálo potěšené a zpívalo s námi, co to šlo. Dík patří paní majitelce Petře Orátorové i její 
mamince za poskytnuté občerstvení.

Při pravidelném večerním stolování jsme společně s dětmi dumali, čímže to je, že některé 
ze současných 14 brněnských členů Pištiklubu jsme ještě neměli možnost na Pištivíkendu při-
vítat. Ti zkušenější tvrdili, že pro některé „domácí“ tipy může být potíž přijít do společnosti, 
kde nikoho pořádně neznají. To je jistě těžká úloha, zvláště v partě, kde někteří už prožili něco 
společných dobrodružství, mají si tedy o čem povídat a koneckonců se dokážou prosadit bez 
potíží všude. Tady to skutečně „jemnější“ tipy mohou mít složité. Nakonec jsme se dohodli, že 
by bylo dobré si nesmělých nebo nových kolegů více všímat a umožnit jim tak lépe zaplout do 
Pištíkových vod. Takže vy nesmělci - jste též vítáni a navíc si vás budeme všímat. 

Zdaví Pištíci
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Národní soutěž ve zpěvu a hře na dechové nástroje

Jak bylo avizováno v minulých Pištinovinách, uskutečnilo se v lednu školní kolo soutěže 
zpěváků a hráčů na dechové nástroje. Pro připomenutí - soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství 
a na  dechové nástroje se dostane jednou za čtyři roky. Někomu může připadnout divné, jak se 
dá závodit ve hře na flétnu. Skutečně pohledy na tuto téměř sportovní disciplínu se různí. Nic-
méně i mezi hudebníky jsou typy ambiciózní a soutěživé od přírody a naopak mnohým hráčům 
vyhovuje jiný způsob vyžití uměleckých dovedností. Proto je účast v soutěžích pro jedny pres-
tižní záležitostí, pro jiné nepříjemným stresem a zbytečností. Je proto dobře, že se můžeme zú-
častnit a „zabojovat si“, na druhé straně mohou vyrůst skutečně dobří hudebníci, kteří nejsou 
právě soutěžními harcovníky.

A vlastně i výsledky školního kola potvrdily, že kdo se odváží, bude podpořen. Všichni, kteří 
si na soutěžním koncertu zahráli mají šanci postoupit dále. V prvním březnovém týdnu tedy 
držte palce nejen našim flétnistům, ale i hráčům na další dechové nástroje a pěvcům, kteří bu-
dou reprezentovat tu soutěživou část školního osazenstva.

Atmosféru školního soutěžního večera přibližují fotografie pana Mattuše.

https://picasaweb.google.com/xcole01/SkolniKoncert012015?authkey=Gv1sRgCKf_g6fMycXneA#

