2019
Symfonický orchestr je převážně složen z vybraných žáků základních uměleckých škol následujících krajů:
Středočeského, Jihočesského, Olomouckého a Ústeckého. Ostatní kraje jsou zastoupeny z doplňování
neobsazených hráčských pozic.

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM
SPOLEČNÝ ORCHESTR HRÁČŮ ČESKÉ FILHARMONIE A ŽÁKŮ ZUŠ 2019
Soustředění 17. 2. 2019 – dělené zkoušky
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám zaslat informace k děleným zkouškám, které proběhnou
v neděli 17. 2. 2019 od 10.00 do 16.00 v Rudolfinu.
9:00 – 10:00 příchod do Rudolfina, vchodem pro zaměstnance; u vchodu bude opět připraven stůl pro
registraci, rozpis zkušeben a další informace.
10:00 – 13:00 dopolední zkouška po skupinách (přestávku vyhlásí filharmonici dle potřeb skupiny)
13:00 – 14:00 oběd (žáci mají hrazený studený oběd a pití, učitelé si oběd zajišťují a platí sami)
14:00 – 16:00 odpolední zkouška po skupinách
Učitelé mohou po celou dobu sledovat průběh soustředění. Každý žák si přiveze noty a svůj nástroj, týká
se také kontrabasů. Bicí nástroje zajišťuje ČF. Dopravu do Prahy a cestovní náhrady učitelů platí vysílající
škola. Parkování v okolí Rudolfina je možné v podzemních garážích, příp. na Alšově nábřeží (parkovací
automaty). Česká filharmonie vlastní parkovací místa nemá. Nezletilý žák se může soustředění zúčastnit
pouze s pedagogickým doprovodem.
Informace o závazných přihláškách na březnové soustředění 9. a 10. 3. 2019
1) Termín odeslání závazných přihlášek (31. 1. 2019) - vyplnění přes internetový formulář
2) Způsob přihlášení (odešle ředitel školy z e-mailové adresy, na kterou mu byl formulář přihlášky doručen)
3) DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - přestože platí pravidlo, že informace do škol zasílají koordinátoři AZUŠ, tak
z organizačních důvodů bude ve věci přihlášek na březnové soustředění se školami komunikovat přímo
koordinátorka České filharmonie, paní Dvořáčková Daniela.Dvorackova@ceskafilharmonie.cz
4) U žáků a jejich pedagogického doprovodu je nutná přítomnost na celém soustředění včetně všech
společných programů. Nezletilý žák bez pedagogického doprovodu se nemůže soustředění zúčastnit.
Každému přihlášenému účastníkovi hradí Česká filharmonie, ubytování, stravu a dopravu po Praze. V
případě neomluvené neúčasti budou náklady za účastníky fakturovány ZUŠ.
Souhlas s poskytnutím licence na natáčení

Ze závěrečného koncertu bude pořizovat Česká filharmonie videozáznam. Z toho důvodu žádáme všechny
žáky a jejich zákonné zástupce o udělení souhlasu s natáčením a poskytnutím licence. Originál souhlasu,
prosím, odevzdejte u registrace, pokud už jste ho neodevzdali během úvodní lednové zkoušky.
Zpětné potvrzení o přijetí této informace
Z důvodů 100% komunikace prosíme o zaslání potvrzení doručení, respektive přečtení, abychom měli zpětnou
vazbu, že dopis dorazil k adresátům. Potvrzení o doručení posílejte na adresu kolafa@zusliberec.cz a jako
identifikační znak uveďte název škol y (např. ZUŠ Na Střezině, Hradec Králové)
V případě dotazů se na nás obraťte.
S přáním všeho dobrého Miroslav Pikhart a Tomáš Kolafa (605 570 036), koordinátoři za AZUŠ ČR

SPOLEČNÝ ORCHESTR HRÁČŮ ČESKÉ FILHARMONIE A ŽÁKŮ ZUŠ 2019
Program dubnového soustředění 9. a 10. 3. 2019
Předem upozorňujeme, že uvedené časy se mohou drobně měnit, aktuální program bude k dispozici při příjezdu.
Snídaně a večeře jsou pouze pro ubytované, další program je společný pro všechny účastníky soustředění.

Sobota 9. 3. 2019
9.00 – 10.00
příjezd a prezence

Rudolfinum, služební
vchod

10.00 – 13.00

dělené zkoušky smyčců (sledujte rozpis u
prezence)
společná dělená zkouška dechů pod vedením
Roberta Kružíka (Dvořákova síň)

Rudolfinum

13.00 – 14.00
14.00 – 16.00

oběd
společná zkouška orchestru pod vedením
dirigenta Roberta Kružíka
odjezd do hotelu společně autobusy (rozpis
rozdělení autobusů u prezence)

Klub ČF
Dvořákova síň

16.30

Hotel Galaxie
Suchdolské nám. 9,
Praha 6 Suchdol

17.00 – 18.00

ubytování

Hotel Galaxie

18.00 – 20.00

večeře

Hotel Galaxie

20.00 – 22.00

Česká filharmonie a filharmonici (večerní
překvapení pro všechny)

Hotel Galaxie,
„klubovna“

Neděle 10. 3. 2019
7.00 – 8.30
snídaně
8.30 – 9.00
vyklizení pokojů, odhlášení
9.00

odjezd autobusy na zkoušku v Hostivaři

10.00 – 13.00

společná zkouška celého orchestru pod
vedením R. Kružíka
oběd

13.00 – 14.00
14.00 – 16.00

Hotel Galaxie

Sál ČNSO, Weilova
2/1144, 102 00 Praha

společná zkouška celého orchestru pod
vedením R. Kružíka
odjezd individuálně

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.

Učitelé mohou po celou dobu sledovat průběh soustředění. Dopravu do Prahy a cestovní náhrady učitelů
platí vysílající školy. Česká filharmonie zajistí žákům i pedagogům stravu a pitný režim po celou dobu
soustředění.
RUDOFINUM – ORGANIZAČNÍ INFORMACE
Po příjezdu prosíme všechny účastníky soustředění (žáky i učitele), aby se zastavili na infostánku u
služebního vchodu. Pro všechny zde budou připraveny:
-

přesný harmonogram soustředění
podrobné informace týkající se ubytování
rozpis do autobusů

Šatna chlapci: 0029
Šatna dívky: 0030
Upozorňujeme na nutnost dodržovat časy pro společný odjezd autobusy.
NÁSTROJE, NOTOVÉ STOJANY a podložky pod bodec
Počítáme s tím, že si každý přiveze svůj hudební nástroj, podložky pod bodec atd.; s výjimkou bicích nástrojů, které
zajišťuje ČF. ČF zajišťuje na zkoušky i notové stojany.

UBYTOVÁNÍ – HOTEL GALAXIE
Během březnového soustředění budeme ubytování v Hotelu Galaxie, (Suchdolské nám. 801/9, 165 00
Praha-Suchdol). Odkaz na mapu také zde.
Při ubytování jsme se snažili zohlednit požadavky přihlášených, pokud to bylo možné. V případě nemoci a
nenadálých změn pište, prosím, Daniele Dvořáčkové: daniela.dvorackova@ceskafilharmonie.cz; telefon
776 799 955.

SPOLEČNÝ ORCHESTR HRÁČŮ ČESKÉ FILHARMONIE A ŽÁKŮ ZUŠ 2019
Zkouška 27. 4. 2019
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám zaslat informace k dubnové zkoušce společného orchestru – tentokrát pod vedením
pana dirigenta Petra Altrichetra.
Zkouška proběhne v sobotu 27. 4. 2019 od 10.00 do 16.00 v sále ČNSO,
Weilova 2/1144, 102 00 Praha 10.
9:00 – 10:00 příchod, prezence – žáci si mohou vyzvednout čestné vstupenky na závěrečný koncert
10:00 – 13:00 dopolední zkouška celého orchestru
13:00 – 14:00 oběd (žáci mají hrazený studený oběd a pití, učitelé si oběd zajišťují a platí sami)
14:00 – 16:00 odpolední zkouška celého orchestru
Učitelé mohou po celou dobu sledovat průběh zkoušky. Každý žák si přiveze noty a svůj nástroj, týká se
také kontrabasů. Bicí nástroje zajišťuje ČF. Dopravu do Prahy a cestovní náhrady učitelů platí vysílající
škola. Nezletilý žák se může zkoušky zúčastnit pouze s pedagogickým doprovodem.
Informace o závazných přihláškách na červnové soustředění 12. – 17. 6. 2019
5) Termín odeslání závazných přihlášek (10. 5. 2019) - vyplnění přes internetový formulář
6) Způsob přihlášení (odešle ředitel školy z e-mailové adresy, na kterou mu byl formulář přihlášky doručen)
7) DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - přestože platí pravidlo, že informace do škol zasílají koordinátoři AZUŠ, tak
z organizačních důvodů bude ve věci přihlášek na dubnové soustředění se školami komunikovat přímo
koordinátorka České filharmonie, paní Dvořáčková (formulář bude odeslán z adresy
daniela.dvor@gmail.com).
8) U žáků a jejich pedagogického doprovodu je nutná přítomnost na celém soustředění včetně všech společných
programů. Nezletilý žák bez pedagogického doprovodu se nemůže soustředění zúčastnit. Každému
přihlášenému účastníkovi hradí Česká filharmonie, ubytování, stravu a dopravu po Praze. V případě
neomluvené neúčasti budou náklady za účastníky fakturovány ZUŠ.
-

12. 6. – cca 18.00 příjezd a ubytování, společný program (bude upřesněno)
13. 6. – 9.00 – 12.00 dělené zkoušky (Rudolfinum); odpoledne + večer společný program (bude
upřesněno)
14. 6. – výlet, společný program (bude upřesněno)
15. 6. – 10.00 – 16.00 zkouška celého orchestru pod vedením dirigenta Petra Altrichtera, Rudolfinum

-

16. 6. – 11.00 veřejná generálka, 19.30 koncert (natáčení pro DKS)
po koncertu 16. 6. 2019 se v zákulisí Rudolfina koná pro žáky, filharmoniky, učitele a ředitele škol
společenské setkání.

Souhlas s poskytnutím licence na natáčení

Ze závěrečného koncertu bude pořizovat Česká filharmonie videozáznam. Z toho důvodu žádáme všechny
žáky a jejich zákonné zástupce o udělení souhlasu s natáčením a poskytnutím licence.
Zpětné potvrzení o přijetí této informace
Z důvodů 100% komunikace prosíme o zaslání potvrzení doručení, respektive přečtení, abychom měli zpětnou
vazbu, že dopis dorazil k adresátům. Potvrzení o doručení posílejte na adresu kolafa@zusliberec.cz a jako
identifikační znak uveďte název škol y (např. ZUŠ Na Střezině, Hradec Králové)

V případě dotazů se na nás obraťte.
S přáním všeho dobrého Miroslav Pikhart a Tomáš Kolafa (605 570 036), koordinátoři za AZUŠ ČR

SPOLEČNÝ ORCHESTR HRÁČŮ ČESKÉ FILHARMONIE A ŽÁKŮ ZUŠ 2019
Závěrečné soustředění 12. 6. – 17. 6. 2019
Středa 12. 6.
16.00 – 18.00

18.00
18.30 – 19.30
20.00 – 21.30

Čtvrtek 13. 6.
7.15 – 7.45

příjezd, ubytování, Info stolek – prezence, výběr 300
Kč jako příspěvek na společný program, vstupenky
pedagogové, jízdenky MHD
přesun na společné zahájení

snídaně JEDNIČKA
snídaně DVOJKA
přesun do Rudolfina individuálně se svými pedagogy

9.00 – 12.00

dělené zkoušky jednotlivých nástrojových skupin (viz
rozpis u vstupu)
studený oběd

13.00 – 13.30
13.30 – 17.00

Metro A, Dejvická
- Můstek

večeře (zeleninová pol., pečené kuře + rýže / rýže se
zeleninou)
Františkánský
refektář
Společné zahájení
Mezi tóny – hudební setkání a workshop s Ondřejem
Tichým
přesun na hotel individuálně
Metro A, Můstek
- Dejvická

7.45 – 8.15
8.30

12.00 – 13.00

Hotel Meda

Koordinační schůzka pro pedagogy (dle situace)
Tvůrčí dílny pod vedením filharmonických lektorů
(Evy Filipové, Moniky Václové a Josefa Nového)
Jak různě může znít voda? Lze Erbenův text zpracovat
podobným způsobem, jako to udělal kdysi Dvořák, ale
použít přitom vlastní hlas a netradiční hudební
nástroje? A co kdybychom si v Brahmsově Slavnostní
předehře tak trochu "vyměnili role"?

Hotel Meda

Rudolfinum

společný
začátek ve
Dvořákově síni

17.30 – 18.15

večeře JEDNIČKA

18.15 – 19.00

večeře DVOJKA
Večer – volný program

Pátek 14. 6.
7.30 – 8.15
8.15 – 9.00
9.10
9.30
10.00 – 13.00
13.00 – 14.30

snídaně DVOJKA
snídaně JEDNIČKA
společný odchod od hotelu, sraz u recepce
sraz na Letné, odjezd autobusy (JEDNIČKA/DVOJKA)
Výlet do pražských lesů (pěší trasa cca 5km,
zvlněným terénem – doporučujeme sportovní obuv)
oběd

Staročeská
krčma

Hotel Meda

Letenská pláň

Restaurace
Hamr

Volné odpoledne u řeky (v okolí je lanový park, velká
louka pro míčové hry, apod.) badminton, míč,
piknikovou deku v případě pěkného počasí určitě
využijete! 
18.00 – 19.00

studená večeře

Rudolfinum,
Sukova síň

19.00 – 21.00

Společný program – projekce

Sukova síň

přesun do hotelu individuálně se svými pedagogy

Metro A,
Staroměstská Dejvická

Sobota 15. 6.
7.30 – 8.15
8.15 – 9.00
10.00 – 13.00

snídaně DVOJKA
snídaně JEDNIČKA
přesun do Rudolfina individuálně se svými pedagogy
Zkouška celého orchestru pod vedením P. Altrichtera

13.00 – 14.00
14.00 – 16.00

studený oběd
Zkouška celého orchestru pod vedením P. Altrichtera

Rudolfinum

16.30 – 18.00
(podle konce
zkoušky)

Společné setkání a zhodnocení projektu, reflexe

Sukova síň

přesun do hotelu individuálně se svými pedagogy

Metro A,
Staroměstská Dejvická
Staročeská
krčma

18.45 – 19.30
19.30 – 20.15
Neděle 16. 6.
7.45 – 8.30
8.30 – 9.15
9.30 – 10.00
11.00 – 12.15
12.15 – 12.30
13.30 - 14.15
14.15 – 15.00

večeře DVOJKA
večeře JEDNIČKA
volný večer
snídaně JEDNIČKA
snídaně DVOJKA
vyklizení pokojů (ti, kdo odjíždějí)
přesun do Rudolfina individuálně se svými pedagogy
veřejná generální zkouška (v koncertním oblečení)
společné foto celého orchestru
oběd DVOJKA
oběd JEDNIČKA

Hotel Meda

Dvořákova síň

Hotel Meda

Dvořákova síň
Dvorana
Staročeská
krčma

15.00
17.45
18.30 – 19.00
19.30 – 20.45
20.45 – 23.00

Pondělí 17. 6.
8.30 – 9.30
9.30 – 10.00

individuální program (doporučujeme odpočinek před
večerním koncertem)
studená večeře před koncertem (pouze pro žáky)
sedačka před koncertem v koncertním oblečení
koncert (videozáznam ČF)
raut – neformální setkání všech účastníků projektu
(žáci, filharmonici, pedagogové)
přesun do hotelu individuálně

Klub ČF,
Rudolfinum
Dvořákova síň
Dvorana
Rudolfina

snídaně
vyklizení pokojů
odjezd

Adresy:
Hotel Meda - Národní obrany 825/33, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
Refektář františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné – Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1 (vstup
z františkánské zahrady)
Staročeská krčma – V. P. Čkalova 15, 160 00 Praha 6
Restaurace Hamr Braník – Sportovní areál HAMR, ul. Vltavanů 1542, 147 00 Praha 4
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.
ŠATNY
Během programu v Rudolfinu budou mít účastníci projektu k dispozici šatny v suterénu:
Ženy – šatna 0029
Muži – šatna 0030
ORGANIZAČNÍ POKYNY
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. Učitelé mohou po celou dobu sledovat průběh
soustředění. Dopravu do Prahy a cestovní náhrady učitelů platí vysílající školy. Nezletilý žák se může soustředění
zúčastnit pouze s pedagogickým doprovodem. V případě nutných změn se (např. omluva pedagoga z důvodu nemoci
apod.), prosím, obracejte na Danielu Dvořáčkovou:
daniela.dvorackova@ceskafilharmonie.cz. Náklady za neomluvené účastníky hradí ZUŠ.
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.
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.
KONCERTNÍ OBLEČENÍ
Oblečení černobílé, plná obuv. Dívky sukně pod kolena a zahalená ramena.
Chlapci dlouhé černé kalhoty, černé ponožky, polobotky, bílá nebo černá košile s dlouhým rukávem.
KONTAKTY:

Česká filharmonie
Daniela Dvořáčková: 776 799 955
Alena Altmanová: 776 733 290
Andrea Čapková: 731 518 891

AZUŠ ČR
Miroslav Pikhart: 603 289 905
Tomáš Kolafa: 605 570 036

REPERTOÁR
Johannes Brahms: Slavnostní akademická předehra op. 80
Antonín Dvořák: Vodník op. 107
Bedřich Smetana: Vltava

SEZNAM ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU
Nástroj
příčná flétna
příčná flétna
klarinet
klarinet
hoboj
hoboj
fagot
fagot
trubka
trubka
pozoun
pozoun
lesní roh
lesní roh
lesní roh
lesní roh
tuba
bicí
bicí
bicí
housle 1
housle 1
housle 1
housle 1
housle 1
housle 1
housle 1
housle 1
housle 1
housle 1
housle 1
housle 2
housle 2
housle 2
housle 2
housle 2
housle 2
housle 2
housle 2
housle 2
viola
viola

Příjmení a jméno žáka
Mašková Hana
Náprstková Eliška
Mayer Tomáš
Šorejs Tadeáš
Janovská Kristýna
Azzani Mona
Binderová Emma
Pádivý Vladimír
Hrubeš Petr
Toporčák Šimon
Azzani Adam
Šmrha Jan
Nowak Richard
Chladová Tereza
Ondráčková Adéla
Zýka Jindřich
Břeň Petr
Jareš Václav
Krump Matěj
Halamík Vojtěch
Tesařová Lucie
Boháčková Pavla
Zahradníček Ondřej
Zouharová Eva
Drábek Rostislav
Konečná Anežka
Petrová Tereza
Routová Magda
Stocková Kateřina
Končická Kateřina
Spurná Adéla
Tesařová Eva
Jelínková Alena
Korábová Sára
Vomáčková Klára
Heřman Kristián
Steklý Milan
Loutocký František
Krutská Anežka
Hobzíková Adéla
Langová Markéta
Melovská Karolína

Sídlo ZUŠ
Jeseník
Čerčany
Prachatice
Mariánské Lázně
Říčany
Zábřeh
Přerov
Čelákovice
Český Krumlov
Beroun
Zábřeh
Františkovy Lázně
Ústí nad Labem
Sezimovo Ústí
Zábřeh
Hořovice
Františkovy Lázně
Most
Přerov
Kladno
Písek
Aš
Litvínov
Uničov
Uničov
Jeseník
Řevnice
Řevnice
Říčany
Říčany
Český Brod
Jindřichův Hradec
Aš
Litoměřice
Uničov
Olomouc Iši Krejčího
Olomouc Iši Krejčího
Olomouc Žerotín
Řevnice
Říčany
Prachatice
Uničov

viola
viola
viola
viola
viola
violoncello
violoncello
violoncello
violoncello
violoncello
violoncello
violoncello
kontrabas
kontrabas
kontrabas
kontrabas
kontrabas
kontrabas

Kacar Lukáš
Antes Josef
Kurdelová Veronika
Zavadilová Marie
Hudcová Josefína
Krejčí Monika
Kunzová Pavla
Smýkalová Eliška
Korbelová Kateřina
Rouhová Marie
Pichová Kateřina
Vicherková Adéla
Bartoš Matěj
Kučera Jan
Bláha Matyáš
Dostálová Nicole
Sečkař Matyáš
Gangur Jonatan

DIRIGENT: Petr Altrichter
FOTOGALERIE
ve výrobě

Litoměřice
Uničov
Jeseník
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Soběslav
Trhové Sviny
Zábřeh
Velešín
Velešín
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Ústí nad Orlicí
Hradec Králové Střezina
Hradec Králové Střezina
Liberec
Veselí nad Moravou
Františkovy Lázně

