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Informace ředitelům ZUŠ 
 
V Praze dne 24. 10. 2019 
 
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 
 
blahopřejeme vašim žákům, že byli vybráni do projektu Společného orchestru žáků ZUŠ ČR a hráčů České 
filharmonie.  
 
V dalších e-mailech vám posíláme seznam vybraných žáků a notové party. U partů smyčcových nástrojů prosím 
neměňte předepsané smyky a prstoklady.  
 
Dovolujeme si vás požádat o garanci zvládnutí nácviku orchestrálních partů a 100% přítomnost žáků a 
pedagogů na soustředěních, závěrečném soustředění a koncertech. Pokud garantujete zvládnutí nácviku a 
účast žáků, potvrďte, prosím, jejich zapojení do projektu vyplněním přihlášky (na konci dopisu), kterou 
oskenujte a pošlete na e-mail kolafa@zusliberec.cz nejpozději do 31. října 2019.  
  

ČASOVÝ HARMONOGRAM ZKOUŠEK 
 
10. 11. 2019 (neděle)  
úvodní setkání pro nominované žáky, pedagogy a ředitele škol 
od 9:00 hodin otevřen vchod do Dvorany Rudolfina od Vltavy  
9:45 hodin začátek setkání / Rudolfinum 

během společného dopoledne budeme mít prostor pro vzájemné představení, upřesnění informací 
k průběhu celého projektu, krátké ohlédnutí za uplynulými ročníky a určitě i dotazy. Na setkání jsou 
zváni i hráči z řad filharmoniků – bude tedy prostor i pro upřesnění některých nejasností nad party.  
A nebude chybět i hudební překvapení.   
Předpokládaný konec setkání je ve 13:30.  

 

11. 1. 2020 (sobota)  
úvodní dělené zkoušky  
10.0 – 16.00 / Rudolfinum 

dechové nástroje samostatně pod vedením filharmoniků  

společná zkouška smyčců s Ladislavem Ciglerem – Dvořákova síň 

15. 2. 2020 (sobota)  
dělené zkoušky jednotlivých nástrojových skupin pod vedením filharmoniků 
10.00 – 16.00 / Rudolfinum 
 
28. a 29. 3. 2020  
víkendové soustředění 

28. 3. (sobota)  

příjezd do Prahy  

zkoušky (program a čas zkoušky bude upřesněn)  / Rudolfinum 

ubytování a večerní program 

29. 3. (neděle) 

10.0 – 16.00 společná zkouška orchestru pro vedením Roberta Kružíka  / Rudolfinum 

3. 5. 2020 (neděle) 
 společná zkouška orchestru pod vedením R. Kružíka 
  10.00 – 16.00  / Rudolfinum 
 
18. 6. – 22. 6. 2020 
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závěrečné soustředění v Praze a Litomyšli 
18. 6. – cca 18.00 příjezd a ubytování, společný program 

19. 6. dělené zkoušky a společná zkouška orchestru pod vedením dirigenta Petra Altrichtera, společný 

program  

20. 6. zkouška orchestru pod vedením dirigenta Petra Altrichtera, společný program 

21. 6. – 11.00 veřejná generálka, 19.30 koncert (video natáčení pro ČF), po koncertu se v zákulisí 

Rudolfina koná pro žáky, filharmoniky, učitele a ředitele škol společenské setkání 

22. 6. – ráno společný odjezd do Litomyšle; 18.00 – koncert v rámci festivalu Smetanova Litomyšl, 

společné zakončení a odjezd domů nebo nocleh (zajistí a hradí ČF) 

23. 6. odjezd domů 
 

REPERTOÁR 
Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll, op. 95 „Z Nového světa“ 
Slovanský tanec č. 16 
 

OBSAZENÍ ORCHESTRU 
posazení hráčů u pultů je plně v kompetenci vedoucích nástrojových skupin.  
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 
Místnosti a budovy na zkoušení budou přístupné 60 minut před zahájením zkoušky. V případě časnější doby 
příjezdu je možné domluvit se předem. S ohledem na organizační náročnost celého projektu je třeba časový 
rozpis chápat tak, že ve chvíli zahájení zkoušky sedí všichni členové orchestru na svých místech a ladí nástroje. 
Pedagogický doprovod může být přítomen na všech zkouškách (dělených či společných zkoušek orchestru). 
Nezletilý žák se může soustředění zúčastnit pouze s pedagogickým doprovodem. V případě nutných změn se 
prosím, obracejte na paní Danielu Dvořáčkovou:  
daniela.dvorackova@ceskafilharmonie.cz. Náklady za neomluvené účastníky hradí ZUŠ. 
 

NÁSTROJE – NOTOVÉ STOJANY 
Počítáme s tím, že si každý přiveze svůj hudební nástroj; s výjimkou bicích nástrojů, které zajišťuje ČF.  
ČF zajišťuje na zkoušky i notové stojany.  
 

POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMU 
Žádáme všechny, aby během zkoušek a koncertu nepořizovali žádný záznam (foto/video). Z celého 
soustředění i z koncertu bude ČF pořizovat videozáznam, který bude veřejně k dispozici. Na koncertě v 
Rudolfinu bude mít ČF vlastního fotografa. Fotografie pak budou zaslány na všechny zúčastněné ZUŠ k dalšímu 
využití. Organizačně počítáme s tím, že ve stanovený čas sedí všichni na svých místech rozehraní a 
s naladěnými nástroji. Během zkoušek počítáme s přestávkou na oběd (cca 1 hodina). Konec zkoušky může být 
operativně zkrácen.  
 

PODMÍNKY ÚČASTI V PROJEKTU 
• Dodržovat stanovený harmonogram celého projektu;  

• Účastnit se všech plánovaných zkoušek a soustředění a přijít na ně připraveni; s ohledem na náročnost 
projektu je možná omluva na zkouškách pouze ze závažných důvodů (nemoc, přijímací zkoušky na VŠ) 
– v opačném případě nebude moci žák v projektu pokračovat. Za závažný důvod se nepovažuje účast 
na soutěžích, příp. jiných vystoupeních organizovaných ZUŠ;   

• Účastnit se veškerého společného programu mimo zkoušek; 

• Uhradit příspěvek na společný program ve výši 300 Kč (bude hrazeno až během závěrečného 
soustředění) – příspěvek hradí žáci i pedagogický doprovod. 

 

VYSÍLAJÍCÍ ŠKOLA SE ZAVAZUJE 
• Zajistit v průběhu jednodenních zkoušek i soustředění pedagogický dohled nad svými žáky. 



                                                    ASOCIACE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY,  Klapkova 25, 182 00 Praha 8 

 

3 

 

• Uhradit náklady na dopravu do Prahy a zpět na jednodenní i vícedenní soustředění (cestovní náhrady 
učitelů).  

 

 
 
INFORMACE K VÍKENDOVÝM SOUSTŘEDĚNÍM 

• Podrobné informace k soustředěním dostanou účastníci včas e-mailem. Závaznou přihlášku za žáky 
odesílá ZUŠ. 

• Termíny pro zaslání závazné přihlášky na soustředění: 
Březnové víkendové soustředění – 31. 1. 2020 
Červnové závěrečné soustředění – 30. 4. 2020 
Ubytování Litomyšl  

• Dopravu hradí školy, pouze v době víkendového a závěrečného soustředění hradí dopravu po Praze ČF. 

• Žákům hradí ČF veškeré náklady spojené s pobytem (ubytování a strava, doprava po Praze, pronájmy 
zkušebních prostor atd.) při všech soustředěních a zkouškách.  

• Pedagogům hradí ČF dopravu po Praze, ubytování a stravu během březnového a červnového 
soustředění (max. 2 pedagogům z každé ZUŠ).  

• Pedagogický dohled nad žáky zajišťují školy. Nezletilý žák se může soustředění zúčastnit pouze 
s pedagogickým doprovodem.    

 
VSTUPENKY 

• ČF každému žákovi nabízí dvě čestné vstupenky na závěrečný koncert v Rudolfinu, další vstupenky je již 
teď možné rezervovat nebo zakoupit na webových stránkách ČF přímo u koncertu 21. června 
(vstupenky budou žákům předány na květnové zkoušce); 

• Čestnou vstupenku na veřejnou generálku a na koncert v Rudolfinu dostanou od ČF také všichni 
dospělí, kteří budou na závěrečném soustředění jako pedagogický doprovod (vstupenky budou 
pedagogům předány na závěrečném soustředění);  

• Vstupenky na koncert v rámci festivalu Smetanova Litomyšl ČF neposkytuje. 
 

DALŠÍ INFORMACE 

• Koncertní oblečení – černobílé, plná obuv, dívky sukně pod kolena a zahalená ramena; 

• Dotazy k organizaci projektu mohou žáci, jejich rodiče a učitelé směřovat pouze prostřednictvím svých 
ředitelů na koordinátory AZUŠ ČR.  

 
 
Nakonec nám ještě jednou dovolte připomenout, že zúčastnění žáci v tomto projektu reprezentují základní 
umělecké školy České republiky jako celek. Tak bude také celý orchestr prezentován.  
 
Těšíme se s vámi, vašimi žáky, pedagogy a filharmoniky na viděnou na úvodním setkání dne 10. listopadu 2019 
v Rudolfinu. Pozvánku s uvedením času a místnosti vám zašleme do 2. listopadu 2019.  
 
S přátelským pozdravem 
 
Miroslav Pikhart a Tomáš Kolafa, koordinátoři AZUŠ ČR 
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Přihláška 
 

Projekt Společného orchestru žáků základních uměleckých škol České republiky a hráčů České filharmonie  

7. sezóna 2019 / 2020 
 
 

Název školy dle zřizovací listiny  

Příjmení a jméno žákyně/žáka  

Příjmení a jméno žákyně/žáka  

Příjmení a jméno žákyně/žáka  

Příjmení a jméno žákyně/žáka  

Příjmení a jméno žákyně/žáka  

Příjmení a jméno žákyně/žáka  

Příjmení a jméno žákyně/žáka  

Příjmení a jméno žákyně/žáka  

Příjmení a jméno žákyně/žáka  

Příjmení a jméno žákyně/žáka  

  

Datum vyplnění  

Podpis ředitelky/ředitele  

 

 


