
 snadné úpravy slavných děl klasiky pro ■  

muzikanty každého věku

 pro neomezený počet hráčů a libovolné  ■

nástrojové obsazení

 barevně ilustrovaná partitura, sada partů ■

 zábavný pohled do hudební teorie  ■

i historie skladeb

Renomovaní autoři této publikace vyvracejí 

přesvědčení, že klasická hudba je určena 

výhradně pro koncertní síně a profesionály 

ve fraku. Nabízejí možnost mnohem láka-

vější – stát se doma či ve škole interpretem 

a zahrát si slavné klasické „hity“ ve snadných 

úpravách na vlastní pěst, podle vlastní fanta-

zie. Vivaldi, Čajkovskij, Verdi, Dvořák…

Obsah

A. Vivaldi: Jaro (Čtvero ročních dob)

G. F. Händel: Lascia ch´io pianga (Rinaldo)

J. Haydn: Andante (Symfonie č. 94 „S úderem 

kotlů, II. věta“)

L. van Beethoven: Allegretto (Symfonie č. 7, 

II. věta)

B. Smetana: Vltava (Má vlast)

A. Dvořák: Slovanský tanec č. 7 (Slovanské 

tance)

A. Dvořák: Largo (Symfonie č. 9 „Z nového 

světa“)

P. I. Čajkovskij: Scéna (Labutí jezero)

G. Verdi: Triumfální pochod (Aida)

R. Wagner: Svatební pochod (Lohengrin)

Nebojme se klasiky patří do rukou všech zá-

jemců o amatérské muzicírování bez ohledu 

na věk a je vhodnou učební pomůckou pro 

pedagogy, žáky a studenty hudební výchovy. 

Publikaci doporučuje MŠMT.

Jiří HOLUBEC — Jan PRCHAL — Vlasta REITTEREROVÁ

Nebojme se klasiky
ilustrovala Barbora ZICHOVÁ

H 7888, ISMN M-2601-0399-3
■ 72 stran partitury 290 Kč 
■ sada sedmi partů 190 Kč 
■ komplet 390 Kč
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Nebojme se klasiky

Vedle sady partů pro různorodé nástrojové 

obsazení je klíčová barevně ilustrovaná parti-

tura. ■ Notová část každé úpravy je v ní uve-

dena poutavými texty k historii jednotlivých 

skladeb z pera Vlasty Reittererové. ■ Navazu-

jící metodické poznámky k interpretaci a tvůrčí 

teoretické úlohy připravili zkušení pedago-

gové Jiří Holubec a Jan Prchal. ■ V hojné míře 

provázejí titul vtipné ilustrace ve formě ko-

miksu, které originálně ztvárňují příběhy a po-

stavy jednotlivých skladeb. ■ V závěru nechybí 

ani praktický slovníček hudebních pojmů.

Objednávejte na adrese:

Editio Bärenreiter Praha — Hudební nakladatelství

Zákaznické centrum, Běchovická 26, 100 00 Praha 10

tel.: 274 001 932–3, 739 599 085, fax: 274 001 920, e-mail: zcentrum@ebp.cz

internetová prodejna: www.noty-knihy.cz, www.ebp.cz

„Vltava povstává ze dvou praménků, z nichž jeden, skotačivý a bystrý,
hopkuje vysokými, druhý, klidnější, temnějšími barvami tónů. Oba
praménky spojí se v potok, který znenáhla vzroste v malou říčku. Ta
vrhá se do lesa. Zpovzdálí slyšeti roh lesní a rej honby. Řeka vine se
vískou a tu na břehu jejím jásá veselá svatba česká. Vychází měsíc a na
stříbrných nitích jeho světelné příze vystupují z řeky rusalky a víly
k nočním svým hrám. Dále tře se Vltava o zasmušilé sutiny panského
hradu, který noří se ve vzpomínky bývalé slávy a moci. Mocný proud
Vltavy žene se k Svatojanským proudům, vír jejich rozšlehán jest bouří.
Bouře znenáhla utichne, proud Vltavy jest majestátní a v té síle béře se
k Vyšehradu. V Praze jest Vltava nejmocnější, odtud spěchá hrobu
vstříc, jejž nalezne v Labi.“ To je zkrácený nejstarší výklad symfonické
básně Vltava, který byl údajně zaznamenán podle vyprávění
samotného Bedřicha Smetany.

Vltava je jedním z nejkrásnějších příkladů hudebního romantismu.
Obsahuje všechny symboly, které romantikové tolik milovali: líbeznou
i divokou přírodu, lidový prvek, trochu tajemna a strašidelna, trochu
pohádkových postav, hrdinskou minulost. Výmluvný je i závěr popisu,
odplývání Vltavy do dáli „hrobu vstříc“. „Hrobem“ je pro ni Labe, s nímž
se u Mělníka stéká, protože Labe odnáší vody Vltavy do Hamburku, do
cizí země.

Bedřich Smetana vytvořil cyklem šesti symfonických básní Má vlast,
v němž stojí Vltava na druhém místě, jedno z nejmilejších
a nejdokonalejších děl české hudby vůbec. Je to o to obdivuhodnější,
uvědomíme-li si, že je dokončil bez jakéhokoli kontaktu se světem
zvuku. V říjnu 1874 Smetana ohluchl, první báseň Vyšehrad byla
dokončena v listopadu a Vltava v prosinci toho roku, další básně –
Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník – vznikaly mezi lety 1875
a 1879. Smetana tyto skladby nikdy neslyšel. Prvního souborného
provedení se cyklus dočkal roku 1882. Pro český národ se Má vlast stala
hudebním symbolem, kterým se od roku 1949 pravidelně otevírá
mezinárodní hudební festival Pražské jaro.
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34 Bedř ich Smetana (1824–1884)

Bedřich Smetana 
VLTAVA z cyklu symfonických
básní MÁ VLAST (téma řeky)

Bedřich Smetana 
VLTAVA z cyklu symfonických
básní MÁ VLAST (téma řeky)
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