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Milí přátelé,  
rádi bychom Vás pozvali na 
 

Konzervatorní přípravku, 
seminář DVPP, jehož téma zní 
 

Příprava žáka ke studiu oboru Hra na zobcovou flétnu.  
 

Akce je určene zejména pro pedagogy, jejichž žáci se chystají studovat daný obor, ale i pro 
všechny zájemce, kteří se o tématu chtějí dovědět něco bližšího. Semináře se může zúčastnit i 
určitý omezený počet žáků, kteří uvažují v blízkých třech letech o studiu na konzervatoři.  
 
 

Základem práce bude skupinová výuka, obdobně jako ve víkendových školách, 
plánována jsou např. tato témata: 
 Jak připravit žáka k přijímacím zkouškám? 
 Co jej čeká během studia na konzervatoři? 
 Jaké má po absolutoriu možnosti uplatnění? 
 Repertoár a interpretace (teoreticky i prakticky) 
 Technika (teoreticky i prakticky) 
 Modelové přijímačky 
 Beseda s absolventem oboru. 
 

Každý přijatý dětský účastník bude mít minimálně 2 třicetiminutové individuální 
konzultace (otevřené pro ostatní posluchače), část programu děti absolvují společně 
s učiteli a část bude rozdělena – děti někdy budou pracovat v jiném prostoru než učitelé. 
Přihlášení žáka laskavě předem konzultujte s organizátory. 
 

Vyučování povedou Jan Kvapil, Renata Smetková a Eva Čapková, pedagogové spjatí 
s Janáčkovou konzervatoří v Ostravě.  
 
 

Výuka bude probíhat ve stylovém prostředí barokního zámku (www.zamek.kunin.cz). 
 

UBYTOVÁNÍ je zajištěno v internátu VFU Brno ŠZP Nový Jičín (Kunín č.190). Budova je 
vzdálena 200 m od zámku, jedná se o skromnější bydlení ve 3-5 lůžkových pokojích, 
rekonstruované sociální zařízení se nachází na chodbách.  
 

STRAVOVÁNÍ máme objednáno v zámecké restauraci U dobré hraběnky. 
 Účastníci mají možnost výběru z několika jídel, vybraná jídla laskavě zaneste 

do přihlášky.  
 Stravu lze objednávat pouze jako celek, dokupování jídel na místě by mělo být 

možné. Z technických důvodů nelze slíbit možnost změny vybraného jídla. 
 Máte-li dietu, napište to do přihlášky - případné požadavky tohoto druhu řeší 

restaurace velmi ochotně. 
 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK je 31. července, nicméně budeme vděčni za rychlé přihlášení – 
vůbec netušíme, jak velký bude o akci zájem. Přihlášky najdete na www.jankvapil.com, 
adresa pro jejich zasílání je uvedena níže. 
 Preferujeme přihlášení e-mailem, nicméně je možné i zaslání přihlášky poštou. 
 Všechny přihlášky obsahující emailovou adresu odesílatele potvrdíme. 
 Přibližně 10 dní před zahájením kursu obdržíte e-mailem upřesnění harmonogramu 

akce a pokyny pro příjezd.  



 

ÚČASTNICKÉ POPLATKY Celkem Kursovné Ubytování Strava 
   2 noci  2x plná penze  
Učitel 3 280 Kč 2 000 Kč 560 Kč 720 Kč 
Dětský účastník 2 280 Kč 1 000 Kč 560 Kč 720 Kč 
Pasivní rodič 1 680 Kč 400 Kč 560 Kč 720 Kč 

 

stornopoplatky viz www.jankvapil.com 
 

Příslušnou částku uhraďte laskavě po potvrzení přijetí přihlášky (do 20.8.) na účet  
670100-2206448213/6210  účet je veden na jméno Jan Kvapil 
variabilní symbol = prvních 6 číslic Vašeho rodného čísla 

 

 

Potřebujete-li vystavit fakturu pro Vašeho zaměstnavatele, vyznačte laskavě 
nezbytné údaje do přihlášky. 
 

Účastníci získají osvědčení o absolvování semináře. Akce je akreditována MŠMT 
v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT - 
10494/2020-2-312. Hodinová dotace 16 vyučovacích hodin vyhovuje Šablonám. 
 

Organizátor akce nazajišťuje pedagogický dozor pro nezletilé účastníky, předpokládá 
se, že žák bude pod dozorem svého učitele. Dovolí-li to kapacita internátu, může se 
přihlásit i rodič dítěte jako pasivní účastník. 
 
 
 

Jakékoli dotazy směřujte laskavě na +420/604 280 490 nebo e-mail: kvapil@mybox.cz 
www.jankvapil.com 

 

 Těšíme se na Vás!    
 
 
 

 

JAN KVAPIL studoval hru na zobcovou flétnu na Royal Academy of Music v Londýně u P. Holtslaga a na konzervatoři v rakouském 
Linci u C. van Heerden, svá studia završil získáním pedagogického diplomu Licenciate of the Royal Schools of Music (Londýn, 2001). 
V roce 2011 dokončil doktorské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci a získal akademický titul Ph.D. Vystupoval s 
renomovanými českými i mezinárodními ansámbly, nahrával pro rozhlas, televizi i hudební vydavatelství, v současnosti koncertuje 
nejčastěji v duu s loutnistou J. Čižmářem. V centru jeho zájmu stojí pedagogická činnost, mnoho let byl ředitelem Letní školy staré 
hudby v Prachaticích, založil První víkendovou školu hry na zobcovou flétnu v Praze a Olomouckou víkendovou školu hry na zobcovou 
flétnu, kde se zaměřuje především na výuku učitelů ZUŠ. Současně probíhají pod jeho vedením na mnoha místech republiky 
semináře, jejichž náplní je vzdělávání pedagogů. Publikuje též v hudebním tisku a překládá odbornou literaturu, je spoluautorem 
Flautoškoly, progresivní řady učebnic vydávané v současnosti nakladatelstvím Bärenreiter. Vyučuje hlavní obor Hra na zobcovou 
flétnu na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě, v letech 2006-2011 působil též na Katedře hudební výchovy Univerzity 
Palackého v Olomouci a v letech 2014-2018 na Akademii staré hudby při FFMU Brno. Od školního roku 2018/19 vyučuje i na ZUŠ Iši 
Krejčího v Olomouci.  
 

RENATA SMETKOVÁ pochází ze Zlína, kde absolvovala hru na zobcovou a příčnou flétnu na místních základních uměleckých 
školách. Hru na zobcovou flétnu vystudovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě J. Kvapila a na Anton Bruckner 
Privatuniversität v rakouském Linzi ve třídě C. van Heerden. Během studií se úspěšně zúčastnila několika soutěží v sólové i komorní 
hře. Koncertuje v České republice i zahraničí, spolupracuje s nejrůznějšími hudebníky a hudebními tělesy (vystupovala např. jako 
sólistka s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Euridice Barockorcheser Linz ad.), nejvíce s cembalistkou M. Polednovou v rámci 
ansámblu „Tibiae et convivae“. Pravidelně se účastní hudebních kurzů a seminářů vedených špičkovými lektory jako jsou P. 
Holtslag, A. Solomon, J. Gundersen, M. Posch, H. Tol ad. Absolvovala několik školení týkajících se hudebního vzdělávání zrakově 
postižených osob. V současnosti se věnuje také folklorní činnosti, zasedá v odborných porotách soutěží zobcových fléten. Působí 
jako lektorka na hudebních kurzech a seminářích (např. Bystřická letní flétna, KM Winds, kurzy DVPP aj.), vyučuje hru na 
zobcovou flétnu na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž, Janáčkově konzervatoři v Ostravě a na ZUŠ Zlín – Jižní Svahy. 
 

EVA ČAPKOVÁ absolvovala zobcovou flétnu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě J. Konečné. Dále studovala na Anton 
Brucker Privatuniversität v rakouském Linci ve třídě C. van Heerden. Pravidelně se účastnila mistrovských kurzů pod vedením 
špičkových lektorů (P. Holtslag, A. Solomon, J. Gundersen, A. Davis, K. de Witt, J. V. Goethem aj.). Vyučuje na na Janáčkově 
konzervatoři v Ostravě a ZUŠ v Kojetíně, vede odborné semináře v rámci DVPP (Dechové soboty na brněnské konzervatoři, DVPP 
na konzervatoři v Olomouci). Pravidelně zasedá v odborných porotách soutěží pořádaných MŠMT. 
 



 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KURSU   
 
případné aktualizace na www.jankvapil.com 
 
Pátek 2. září 
 
15.00-18.00  příjezd, registrace, ubytování 
 

17.30-18.30 večeře  
 

19.00  koncert lektorů 
 

Po koncertě volný společný či individuální program, výměna pedagogických zkušeností 
mezi účastníky semináře. 
 
 
Sobota 3. září 
 
8.00-9.00 snídaně 
 

9.15-12.45 dopolední výuka 
 

13.00-14.00 oběd 
 

14.30-17.30 odpolední výuka 
 

18.00-19.00 večeře 
 

Dále volný společný či individuální program, výměna pedagogických zkušeností mezi 
účastníky semináře. 
 
 
Neděle 4. září 
 
8.00-9.00 snídaně 
 

9.00-12.45 dopolední výuka 
 
 

13.00-14.00 oběd 
 

14.15-15.45 odpolední výuka, zakončení semináře, vydávání osvědčení 
 
 
 

 
 

 
 

 
Mírné změny časového rozvrhu pravděpodobné, překvapení nejsou vyloučena! 



 

Přihlašuji se na seminář  
 

Konzervatorní přípravka  

Zámek Kunín, 2. – 4. září 2022 
 
Jméno  
 
Prvních 6 číslic Vašeho rodného čísla 
 
Telefon/Mobil 
 
E – mail 
 
Adresa školy, v níž vyučuji 
 
 
Mám zájem o Učitel Dětský účastník Pasivní rodič 

 

   

kursovné + ubytování + stravu* 3 280 Kč 2 280 Kč 1 680 Kč 
kursovné + ubytování* 2 560 Kč 1 560 Kč 960 Kč 
kursovné + stravu* 2 720 Kč 1 720 Kč 1 120 Kč 
kursovné (bez stravy a ubytování) * 2 000 Kč 1 000 Kč 400 Kč 
 
*Vyznačte laskavě zvolenou částku.  
 
 

Potřebuji/nepotřebuji fakturu  (nehodící se škrtněte nebo vymažte) 
 
 

            
 

Je-li třeba, uveďte laskavě údaje pro vytvoření faktury nezbytné, tj. přesný oficiální 
název a adresu organizace, která bude kursovné hradit, její IČO a aktuální emailovou 
adresu: 
 
 
 
 

            
 

Nezapomeňte laskavě na další straně vyznačit vybraná jídla! 
 

Je-li Vám méně než 18 let, zašlete laskavě před zahájením akce 
prohlášení s podpisem rodičů (poslední strana tohoto dokumentu)   
 

 



 

PÁTEK 2. ZÁŘÍ 
 

Večeře 
 

1.  Grilovaná krkovička se šťouchanými bramborami 
2.  Kuřecí ragú na bílém víně s dušenou rýží 
3.  Pohankové karbanátky se sýrem a zeleninovou přízdobou 
 
 
SOBOTA 3. ZÁŘÍ 
 

Snídaně  
 

Formou rautu (párky, vejce natvrdo, vaječina se šunkou a s cibulkou, cereálie, jogurty, 
pečivo, máslo, džem, čaj, káva, juice) 
 
Oběd 
 

Čočková polévka 
 
1.  Vepřové výpečky s hlávkovým zelím a houskovými knedlíky 
2.  Holandský řízek s bramborovou kaší a zeleninovou přízdobou 
3.  Blanšírovaná brokolice s těstovinami a sýrovou omáčkou 
 

 
Večeře 
 

1.  Španělský ptáček z vepřového masa s dušenou rýží 
2.  Kuřecí plátek s dušenou karotkou a vařenými bramborami 
3.  Zeleninový salát s grilovaným hermelínem a opečeným toastem 
 
 
NEDĚLE 4. ZÁŘÍ 
 

Snídaně  
 

Formou rautu (párky, vejce natvrdo, vaječina se šunkou a s cibulkou, cereálie, jogurty, 
pečivo, máslo, džem, čaj, káva, juice) 
 
Oběd 
 

Zeleninová polévka 
 

1.  Pečené kuře na kořenové zelenině s vařenými bramborami 
2.  Vepřový guláš s houskovými knedlíky a cibulí 
3.  Špagety s rajčatovou omáčkou, olivami a sýrem 
 

 



 

 

Součást přihlášky pro nezletilé 
 
 
 

Konzervatorní přípravka  

Zámek Kunín, 2. – 4. září 2022 
 

 
 
 

Jsem si vědom toho, že organizátor akce (Mgr. Jan Kvapil) nezajišťuje v průběhu kursu 
pedagogický dozor pro nezletilé děti.  
 
 
 
Příjmení a jméno rodiče: 
 
 
Příjmení a jméno dítěte: 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------- 
Podpis jednoho z rodičů 

 
 
 
 
 

 


