
ZPÍVAJÍCÍ KOU ŘIM 2012 
čtvrtek 2. 8. – sobota 11. 8. 2012 

 
 
Místo konání: město Kouřim, ZUŠ Kouřim 
                         http://www.kourim-radnice.cz/ 
Odjezd z Prahy: čtvrtek 2. 8. 2012; v 10:30hod. sraz před ZUŠ Olešská,         
                             cestování autem za pomoci rodičů 
Návrat: sobota 11.8. 2012 večer po koncertě, po společné večeři v Restauraci U 
Lva; 
               Cesta zpět autem za pomoci rodičů 
Cena:  5000Kc (zahrnuje vše) 
Ubytování: Penzion u Patrona (http://www.u-patrona.cz/)         
Stravování: obědy a večeře v Restauraci U Lva (http://www.u-lva.cz/), snídaně   
                     si v penzionu připravujeme sami 
Kdo pojede: Eliška Rezková, Mahu Vondrášková, Vláďa John, Terezka 
Nacherová, Anička Vaverková, Domča Ruizová, Hedu Tůmová, Ivetka 
Bruková, Tobiáš Horecký, Jana Vikukelová, Martin Pokorný, Emma 
Vyskočilová, Anička Langerová, Jula Galíková, Vojta Žídek, Klárka Hurníková, 
Natálka Zbuzková, Míša Babičová 
Pedagogická pomoc: Ápa Vondrášková  
Učitelé: Broňa Tomanová – zpěv, sbor  
              http://www.bronislavatomanova.cz/                              
              Veronika Ptáčková – klavír, korepetice, sbor, dirigování        
               http://www.veronikaptackova.cz/ 
              Sylva Kroužilová (paní ředitelka ZUŠ Kouřim) – intonace  
              http://www.kourim-radnice.cz/zus 
              Standa Poslušný 
              http://stanislavposlusny.webnode.cz/ 
 
Vzít s sebou: koncertní oblečení (do kostela elegantní a teplejší, na závěrečný 
koncert cokoliv krásného, koncertní boty, NOTY (co jsme dělali v tomto roce a 
co chcete zpívat), vytištěné texty a program, oblečení na 9 dní, teplejší i letní, 
ručník (pro jistotu, v penzionu ale nejspíš bude), deštník, pláštěnku, přezůvky do 
penzionu a do ZUŠky, kapesné  
 
Spolupráce se ZUŠ Kouřim –  někteří účastníci soustředění budou sami učit 
zpěv žáky ZUŠ Kouřim  
 
Vzácní hosté:  
 
Helena Kaupová – zpěvačka (sólistka Národního divadla a Státní opery  Praha) 
a profesorka zpěvu na Akademii múzických umění – pěvecký seminář, každý si 



bude moci vyzkoušet práci s paní Helenou Kaupovou, která učí budoucí pěvecké 
profesionály                          
http://www.janproduction.cz/spolupracujici-umelci/opera/helena-kaupova/ 
http://www.opera.cz/cs/umelec/profil/helenakaupova.html?sop=9b9db6f7aadfc3
0c378618f03953d546 
Simona Procházková – zpěvačka, sopranistka (sólistka Státní opery Praha a 
Národního divadla) – pěvecký seminář, individuální práce 
http://www.simonaprochazkova.cz/ 
 
Alfréd Strej ček – herec, recitátor – kurz je zaměřený na mluvní hlas  
http://www.alfredstrejcek.cz/ 
 
Magdalena Švecová – Krčková – operní režisérka, houslistka a vůbec úžasná 
bytost☺  
http://www.narodni-divadlo.cz/Default.aspx?jz=cz&dk=umelec.aspx&ju=12732 
 
Jarmila Chaloupková – zpěvačka, profesorka zpěvu na Pardubické 
konzervatoři, dříve poradkyně v Superstar a prof. Ježkovy konzervatoře – 
pěvecký seminář, pop versus klasika 
http://singlute.webpark.cz/ 
 
Omar Khaouaj – kytarista – koncert s kapelou Omar Guitar Band 
http://amirante.blog.cz/0903/omar-khaouaj 
 


