
 

 

 

 

ZUŠ Strakonice  
6. 8. - 13. 8. 2022 

Kurzy jsou určeny studentům a žákům uměleckých škol všech stupňů, 

pedagogům, amatérům i zájemcům o sólovou, komorní a 

orchestrální hru*. 

▪ Aktivní – sólová, komorní a orchestrální hra* 

▪ Pasivní – možnost sledovat výuku a akce v rámci kurzů 

▪ Doprovod – nutný u dětí do 15 let 

 

*Orchestrální hra v jednání. 

ORGANIZACE 

Sobota 6. 8. 2022 

▪ Odpoledne příjezd, ubytování  

▪ Večer zahájení kurzů - v 18,00 hodin - seznámení s lektory, domluva rozvrhu, 

předání informací, … 

Neděle – sobota (7. - 13. 8. 2022) 

▪ Výuka dle domluvy s lektory 

▪ Sóla a komorní hra        9,00  - 19,00 hod. 

▪ Zahajovací koncert 

▪ Koncerty účastníků  

▪ Závěrečný koncert, předání osvědčení  



 

 

Lektoři: 

▪ Prof. Dana Vlachová (Pražská konzervatoř) – housle, komorní hra 

▪ Prof. Leoš Čepický (AMU Praha) – housle, komorní hra 

▪ Prof. Jiří Richter (GMHS Praha) – viola, orchestr* 

▪ Prof. Renata Strašrybková (Pražská konzervatoř) – violoncello 

Klavírní spolupráce:  

▪ Jana Vychodilová 

▪ Věra Langerová 

Kurzovné: 

▪ Aktivní      3.900,- Kč (sólo s korepeticí)   

▪ Komorní hra nebo orchestr*  1.500,- Kč (samostatný obor) 

▪ Pasivní      1.200,- Kč (1 den/200,- Kč) 

▪ Doprovod      zdarma 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY 

Vážení účastníci letních kurzů ve Strakonicích, věnujte prosím pozornost těmto důležitým 

informacím. 

Platba kurzovného:    

Převodem na č. účtu 2501367838/2010 - Fio banka 

v. symbol - datum narození účastníka kurzů ve formátu DDMMRRRR 

s. symbol - 4444 

do zprávy příjemci zadejte jméno a příjmení účastníka kurzů, velmi nám tím usnadníte 

identifikaci platby ☺ 

!!  Přihlášky a platby: do 31.5.2022 

nezapomeňte zaslat klavírní doprovod !! 

Abyste byli zařazeni k vybraným lektorům, je třeba zaslat přihlášku co nejdříve. 

Zařazení probíhá v pořadí, v jakém dojdou přihlášky. 

Nezletilí účastníci by měli mít doprovod rodičů nebo jiného zákonného zástupce. 

Místa konání koncertů: 

Základní umělecká škola, Zámek 1, Strakonice 386 01  

Kostel svaté Markéty: U Sv. Markéty, Strakonice, 386 01 

Štěkeň: U Zámku 1, Štěkeň 387 51 

Ubytování si zajišťují účastníci sami 

KONTAKT: 

Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263, Kochana z Prachové 263, 386 01 Strakonice 

e-mail: mmkurzy@seznam.cz, tel.: 383 332 166, www: www.zus-strakonice.cz 

mailto:mmkurzy@seznam.cz
http://www.zus-strakonice.cz/

