
 
 

 

KM WINDS 
duben 2023 

interpretační kurzy hry na dechové nástroje 
 

Co je KM WINDS – 2023 ? 
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž pořádá interpretační kurzy ve hře na dechové 
nástroje pro talentované žáky ZUŠ. 
 
Kdy? 
29. a 30. dubna 2023 (sobota a neděle) 
 
Kde? 
V učebnách a koncertním sále kroměřížské konzervatoře. 
 
Pro koho? 
Pro hráče na dřevěné a žesťové dechové nástroje: zobcová a příčná flétna, hoboj, klarinet, 
saxofon, fagot, lesní roh, trubka, trombon, tenor, baryton, tuba. 
 
Lektoři? 
Pedagogové kroměřížské konzervatoře, hráči profesionálních symfonických orchestrů. 
 
Program? 
Od 9:00 do 18:00 konzultace s odbornými lektory – pedagogy konzervatoře, možnost cvičení 
na nástroj v prostorách školy. 
Od 13:00 do 14:00 prohlídka města (dle zájmu). 
 
Seznam lektorů: 
zobcová flétna: 
Renata Smetková - Šňupíková (732 724 901) 
příčná flétna: 
Magda Čáslavová (739 660 872) 
Hana Gajdíková (604 155 935) 
hoboj: 
Kateřina Poláchová (728 838 792) 
klarinet: 
Miroslav Šiška (602 555 647) 
Aleš Janeček (608 628 252) 

saxofon: 
Antonín Mühlhansl (604 933 618) 
fagot: 
Michal Kubáč (605 106 750) 
lesní roh: 
Markéta Holbová (732 869 771) 
trubka: 
Vladimír Češek (605 357 771) 
trombon, tenor, baryton, tuba: 
Rudolf Beran (603 911 221) 

 
Možnost naplánování konzultací telefonicky předem dle možností zájemce a lektora. 



Kurzovné? 
Bez poplatku 
Konzultace jsou zpřístupněny kromě žáků jejich učitelům eventuálně rodičům. 
Neplnoletí pouze v doprovodu rodiče nebo učitele. 
 
Strava? 
Individuální volba restaurace. 
 
Kontakt: 
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž 
Pilařova 7, 767 01 Kroměříž 
Telefon: 573 339 501 Mobil: 602 732 761 
E-mail: konzervator@konzkm.cz 

Program kurzů na www.konzkm.cz/kurzy 

 
Závaznou online přihlášku vyplňte nejpozději do pátku 28. dubna 2023 na webu 
www.kmwinds.konzkm.cz nebo za pomocí QR kódu. 
 
Harmonogram: 
 
Sobota 29. 4. 2023 
9:00 – 12:00 hod. konzultace na nástrojových učebnách 
13:00 – 14:00 hod. prohlídka města Kroměříž (dle zájmu) 
14:00 – 18:00 hod. konzultace na nástrojových učebnách 
 
Neděle 30. 4. 2023 
9:00 – 12:00 hod. konzultace na nástrojových učebnách 
13:00 – 18:00 hod. konzultace na nástrojových učebnách (dle zájmu) 
 
Předpokládaný termín příštích interpretačních kurzů: 
 
7. – 8. října 2023 (sobota a neděle) 
 
Další konzultace během školního roku možno domluvit individuálně s lektory kurzů. 
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