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Vážení rodiče flétnistů (a snad i již čtenářsky zdatní flétnisté samotní),
velikonoční svátky snad definitivně uzavřely zimní období a s nastupujícími jarními dny přicházíme s dalším číslem našeho e-zpravodaje.
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Jak jsem avizoval posledně - s příchodem teplého počasí zpravidla končí soustředěné studijní nasazení dětí. Také vůle rodičů k neustálému postrkování s jarní únavou obyčejně slábne.
Rodiny vyrážejí na výlety a častější pobyt mimo domovy se stává vítanou příležitostí k alespoň
drobnému narušení zdánlivě stereotypních každodenních rytmů. V tom dítky umí s postupujícím věkem výborně chodit. Vnímajíce dobré vzory v okolí a někdy i u rodičů (cizích dětí samozřejmě), se pak množí omluvná sdělení typu „představte si pane učiteli, že mamka zapomněla
noty i flétnu, když jsme o víkendu byli na kolech v Rakousku“ nebo „flétna zůstala ve školním
batohu a naši jej zapomenuli přibalit, když jsme jeli v pátek k babičce - byli strašně nervózní,
abychom to stihli“.
Kupodivu v tomto čase všeobecného jarního povinnostního „uvolnění“ kulminují nejrůznější
aktivity spojené se školou. Přicházejí všemožné přijímací zkoušky, u starších maturity, hudebky
přivodí dětem postupové zkoušky, hned následují či se prolínají školy v přírodě, sportovní či
jiné kurzy, závěrečné besídky snad všech kroužků a završí to školní výlety. Proto tedy přinášíme
přehled všeho, čím mohou projít v dalším období vaše pištěníchtivé dítky za vaší méně či více
chtěné asistence.
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 ke třetímu číslu Pištinovin!
Strana
1

Pěkně počteníčko přeje Váš pištiučitel 		

Mojmír Poláček

Strana
1

Pišitikalendář

Číslo 3/2015

PiŠtinoviny
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Pištikalendář
Termín

Aktivita

Kdepak to bude

22. 4. 2015

Malá slavnost umění

Škola Kristenova

29. 4. 2015

Div. představení Alenka v říši za zrcadlem

Škola Kristenova

1. - 3. 5. 2015

Jarní Pištivíkend

Holasice

13. 5. 2015

Koncert duchovní hudby

Kostel sv. Vavřince

25. a 27. 5. 2015

Postupové zkoušky

Škola Kristenova

29. 5. 2015

Vystoupení na Noci kostelů

Kostel sv. Vavřince

18. 6. 2015

Slavnostní koncert v Konventu

Konvent Milosrd. br.

20. - 21. 6. 2015

Svatojánská slavnost

Holasice

14. - 30. 7. 2015

Vyhrávání na hradech a zámcích

Bítov, Červ. Lhota

24. - 30. 8. 2015

Pištitábor

Holasice
Strana
2

Detailní popis k jednotlivým aktivitám se zobrazí při poklepu na jejich název.
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Malá slavnost umění
Středa 22. dubna 2015, 17 hodin
Koncertní sál školy, Kristenova 27, Brno - Komín
Každé čtvrtletí uzavírají flétnisté společným vystoupením na Malé slavnosti umění. Je to příležitost zahrát si před ctěným publikem alespoň něco málo z toho, co jsme stačili nastudovat v
individuálních vyučovacích hodinách a v komorní či souborové hře. Pro řadu flétnových rodičů
dětí je to také příležitost k porovnání hudebního vývoje vlastního dítěte s výsledky snažení v
jiných rodinách.
Pozvánku k rozeslání rodinným přátelům a jiným pištimilcům naleznete zde.

Alenka v říši za zrcadlem
Středa 29. dubna 2015, 18 hodin
Divadelní sál školy, II. poschodí, Kristenova 27, Brno - Komín
Kromě a výtvarného hudebního oboru se v naší škole vyučuje také hereckému umění. Určitě
si nenechejte si ujít vynikající dramatizaci známé knihy Levise Carolla v podání studentů nižšího
stupně gymnázia. Je plna snivé poezie i často rozpustilých scén. Na inscenaci spolupracují také
vybraní školní muzikanti, kteří nejenom vytváří hudební doprovod, ale také se živě zapojují do
děje. Zdařilé představení nastudoval dvorní pedagog herectví Tomáš Pavčík.
Pozvánka pro doporučení přátelům je zde.
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Jarní Pištivíkend
1. - 3. května 2015
Rodinná usedlost u Poláčků - Holasice
V tomto školním roce již popáté 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.
Jen zdánlivě se však jedná o popiskování hráčů na flétny. Pištiklub dlouhodobě spolupracuje
také se skupinou hráčů na smyčcové nástroje, kterým říkáme zkráceně Fidlíci. Část těchto hráčů
na housličky a violoncella dokonce pravidelně přijíždí za společným hudebním prožitkem až
ze vzdálené Prahy. Takové partnerství přináší nejen osvěžující oddech od neustálých vysokých
tónů, ale i možnost instrumentačně zajímavěji pojednat jednotlivé kusy z programu.
Každé setkání je v této sezoně věnováno hudbě k jednotlivým ročním obdobím a svátkům.
Pátý Pištivíkend se budeme věnovat písničkám s tematikou jara, vody a studánek. Písničky nám
budou současně dobrou záminkou pro hledání vhodného pramene pro zbudování vlastní pištistudánky a k vyčištění kousku potoka pod vsí.
Závěr Pištivíkendu bude opět tradiční - v neděli 3. května od 14 hodin zahrajeme rodičům a
přátelům nastudované písničky v Restauraci u Orátorů v Holasicích. Přijed‘te tedy fandit!
Podrobnosti o Pištivíkendu najdete
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Koncert duchovní hudby
Středa 13. května 2015 v 18,45 hodin
Kostel sv. Vavřince v Brně - Komíně
Hrají a zpívají hudebníci Základní umělecké školy a Gymnázia Pavla
Křížkovského
Na podzim loňského roku vystoupili členové souboru Souflé poprvé pokusně v kostele,
který sousedí s naší školou. Všichni hráči byli potěšeni zjištěním, jak pěkně se flétny nesou ve
velkém prostoru, který akusticky pomáhá propojit jednotlivé hlasy. Kromě jiného se samozřejmě jedná o inspirativní prostor přímo volající po naplnění hudbou, která byla pro chrámové
prostory v minulosti přímo komponována.
Proto jsme v jarních měsících ve flétnové třídě soustředili pozornost na studium skladeb,
které dříve souvisely s liturgickým provozem. Na pořadu budou především slavnostní intrády a
sonáty, které dříve sloužily ve slavnostních chvílích k rámování zpívaných částí bohoslužeb. Flétnový zvuk podpořený cembalem nebo varhanním pozitivem bude doplněn čísly připravenými v
pěveckém a houslovém oddělení.
Plakát k případnému přeposlání a pozvání dalších přátel je zde.
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Postupové zkoušky
Pondělí 25. a středa 27. května 2015 od 13 do 18 hodin
Základní umělecká škola P. Křížkovského,
Kristenova 27, Brno - Komín, učebna č. 7 v přízemí
Zkušení flétnisté zajisté vědí která uhodila, nováčci budiž překvapeni. Učební plán Základních uměleckých škol předepisuje v každém školním roce ve všech oborech vykonání postupové zkoušky pro ty, kteří hodlají i v následující sezoně opět navštěvovat vyučování.
Takto stroze napsáno to vypadá na pěkný nervák, přece každé přezkoumávání naučeného
nebývá nic příjemného. To ovšem nemusí platit doslovně a pro každého. Pokud jsme totiž po
celý rok pracovali, stane ze z obávané zkoušky vlastně docela obyčejná přehrávka. A na ty jsme
zvyklí z Malých slavností umění nebo koncertů, kde přece každý také dokáže před kolegy i
rodiči zahrát něco pěkného. Takže připravím dvě či tři písničky - u pokročilých jedno cvičení a
jednu přednesovou skladbu - z těch co mi během druhého pololetí nejvíce šly a ty potom bez
uzardění vystřihnu. A studenti se mohou dokonce těšit, protože každá příležitost k veřejnému
předvedení dovedností je vítanou příležitostí k tolik potřebné ztrátě trémy. A na tom se pracuje
pořád a bez ustání. A když to spletete? To se stane kde komu, tak to prostě zkusíte znovu lépe.
A je to.
Strachy tedy nechejte doma a přijd‘te si jednoduše zahrát to nejlepší za Vašeho repertoáru.
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Noc kostelů 2015
Pátek 29. května 2015 ve večerních hodinách
Kostel sv. Vavřince v Brně - Komíně
Každoročně se otvírají kostely jeden květnový pátek široké veřejnosti k neliturgickému provozu. Někde jde o přednášku, jinde o prohlídku interiéru, jindy nepřístupných částí kostela,
jinde o neformální představení života ve farnosti, vystoupení kostelního sboru, komentované
vystoupení varhaníka nebo koncertní vystoupení hudebníků spojených se svatostánkem.
Naše škola díky těsnému sousedství připravila na tuto mimořádnou noc vlastní program.
Přijd‘te prožít spolu s hudebníky školy hodinu v intimním prostoru naplněném tóny.

Slavnostní koncert
Čtvrtek 18. června 2015 v19 hodin
Konvent Milosrdných bratří v Brně, Vídeňská ulice
Závěr školního roku patří pravidelně přehlídce toho nejlepšího co se urodilo ve třídách
Gymnázia i Základní umělecké školy Pavla Křížkovského. Mezi interprety samozřejmě nemohou chybět i flétnisté a Pištíci, proto červeně zaznamenejte termín už dnes do kalendáře. Společně pak doufejme, že se netrefíme do data sportovního kurzu nebo školního výletu některého z flétnistů.
Strana
7

Strana
7

Pišitikalendář

Číslo 3/2015

PiŠtinoviny

16. dubna 2015

PiŠtinoviny
Strana
8

Strana
8

Svatojánská slavnost
Sobota 20. - neděle 21. června 2015
Rodinná usedlost u Poláčků, Holasice
Pokud bude koncert v Konventu výběrem toho nejlepšího z celoškolní umělecké líhně, pak
Svatojánská slavnost je naopak neformálním setkáním Pištíků, jejich rodičů a přátel, kde hudba
hraje roli veskrze oblažovací a okrašlovací.
V sobotu se budeme věnovat sběru bylin a kvítí a vytváření květinových kreací. K tomu se naučíme něco svatojánských písniček a vyposlechneme kdo s čím pěkným a zajímavým přijde. Se
soumrakem zažehneme kouzelný svatojánský oheň. U něj se dá také hrát i prozpěvovat. Potom
je příležitost ulehnout pod hvězdnou či podmračenou oblohu a nechat si v tajuplné noci zdát
třebas o voňavých dnech blížících se prázdnin.
V neděli potom vyrazíme na procházku deblínským polesím a rozloučíme se tak s hudební i
Pištíkovou sezónou.
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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 podmanivých 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.
Obsazení zámeckých kapel naleznete zde.

Pištitábor
24. - 30 . 8. 2015 Holasice
Prázdninové setkání Pištíků a Fidlíků v posledním prázdninovém týdnu.
Náplní rozhodně nebude příprava do školy, ale naopak využití posledních dnů k dobrodružstvím, hrám a všelikému dovádění. Budeme moci poznat širší okolí Holasic, prozkoumáme
údolí Bílého potoka, spát budeme ve stanech nebo při dobrém počasí i pod širým nebem. A
pokusíme se vařit si sami.
Přihlašovat se můžete na známé adrese, přednost mají stálí návštěvníci Pištivíkendů.
Podrobnosti přineseme v příštím vydání Pištinovin.
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Ohlédnutí
Vyhrávání na konferenci o včelách
V pátek 27. března měl možnost zahrát si studentský soubor zobcových fléten Souflé na
zahájení konference o včelách. Trochu symboliky jsme se vrátili do míst, kde Gymnázium Pavla
Křížkovského před mnoha lety začínalo - tedy do prostor Augustiniánského kláštera na Starém
Brně. Jeho refektář - nyní součást Mendelova muzea - se ukázal být pro flétnové hraní jako
stvořený. Pěkný klenutý sál s bohatou štukovou výzdobou mohl lahodit oku a báječně nesl
tóny připravené hudby.
Hudebníkům ani příliš nevadilo, že se začátek poněkud zpozdil, měli dost času vyzkoušet
různé způsoby rozestavení s ohledem na akustiku. Nejdůležitější bylo, že soubor dostal pro
vystoupení na podobných akcích nevídaný časový prostor. Vyhrával v tomto pěkném prostředí
celou půlhodinku a přijetí soustředěného publika - tedy včelařů a jejich přátel - bylo nadmíru
vlídné.
Celá akce hudebníky naplnila nadšením natolik, že si umínili do refektáře kláštera ještě v budoucnu vrátit. Bude to chtít připravit pestrý program a především najít dostatek pištimilného
publika, které ocení kvalitu sálu i výkony muzikantů samotných.
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