


Kolářová Saša NVT 006

Barevná flétnička je pracovní sešit pro začínající flétnisty ve věku od 4 do 7 let. Děti se pomocí pastelek a postaviček hajného Honzíka, gymnastky Gábinky, doktora 

Davídka, psa Alíka a kočky Cecilky učí první noty. Pracovní sešit obsahuje jednoduché lidové písničky i zábavné úkoly pro zapamatování not. Pomocí QR kódů se vám 

ke každé kapitole otevře bonusový materiál a zajímavosti o postavičkách. Až zvládnete tyto tóny, čeká na Vás druhý díl, kde se domeček zaplní dalšími obyvateli.  

Barevná flétnička se hodí pro individuální i skupinovou výuku.

BAREVNÁ FLÉTNIČKA 1
PRO DĚTI OD 4 DO 7 LET



Kolářová Saša NVT 021

V druhém dílu Barevné flétničky se seznámíte s další řadou postaviček, které bydlí v novém domečku. Z prvního dílu už dobře znáte Hajného Honzíka, psa Alíka, kočku 

Cecilku, gymnastku Gábinku a doktora Deníska. Díky nim jste se naučili první tóny na sopránovou zobcovou flétnu. V našem domečku je ale spousta dalších obyvatel, 

a s nimi se potkáte právě v tomto dílu. Těšit se můžete např. na fialovou rybičku Fanynku, šikovného elektrikáře Emílka, papouška Gustíka, myšku Danušku... Díky nim 

se naučíte další tóny a na flétničku si zvládnete zahrát spoustu krásných písniček. Také se orientačně seznámíte se základy hudební teorie. Pomocí webových stránek 

nebo QR kódů se dostanete k bonusovým materiálům a dalším písničkám.

BAREVNÁ FLÉTNIČKA 2
PRO DĚTI OD 4 LET



Juřica Stanislav NVT 007

„Snadné kytarové skladbičky 1“ pro začínající kytaristy, by mohly být vhodným instruktivním doplňkem jakékoliv kytarové školy pro začátečníky. Jsou doplněny stručnou 

metodickou poznámkou, která vychází z podstaty tvůrčího záměru upevnit základní návyky kytarové hry. Tyto skladbičky s romantickým nádechem jsou určeny pro 

žáky Základních uměleckých škol 1. a 2. ročníku ve věku 8–10 let, včetně šikovných žáků od sedmi let. 

SNADNÉ KYTAROVÉ SKLADBIČKY 1



Juřica Stanislav NVT 008

„Snadné kytarové skladbičky 2“ by mohly být vhodným instruktivním doplňkem jakékoliv kytarové školy pro začátečníky. Jsou pokračováním prvního dílu, a proto jsou 

opět doplněny stručnou metodickou poznámkou, která vychází z podstaty tvůrčího záměru upevnit základní návyky kytarové hry. Tyto skladbičky s romantickým ná-

dechem jsou určeny pro žáky 2. a 3. ročníku základních uměleckých škol ve věku 9–11 let. 

SNADNÉ KYTAROVÉ SKLADBIČKY 2



Juřica Stanislav NVT 009

„Snadné kytarové skladbičky 3“ by mohly být vhodným instruktivním doplňkem jakékoliv kytarové školy pro začátečníky. Jsou volným pokračováním prvního a druhého 

dílu. Tyto skladbičky s romantickým nádechem jsou určeny pro žáky 4. – 6. ročníku základních uměleckých škol ve věku 11–14 let.

SNADNÉ KYTAROVÉ SKLADBIČKY 3



Juřica Stanislav NVT 010

Suity a Skici jsou pokračováním předcházejících dílů Snadných kytarových skladbiček. Jsou tedy také vhodným instruktivním doplňkem jakékoliv kytarové škole pro 

začátečníky. Skladbičky jsou doplněny stručnými pokyny. Moravská mikrosuita je zde uvedena ve dvou verzích: jednak jako sólová verze, kde text hraje pouze roli arti-

kulační a verze pro zpěv s doprovodem kytary. Tyto skladbičky jsou určeny pro žáky 3. – 5. ročníku základních uměleckých škol ve věku 10–13 let. 

SUITY A SKICI



Rous Martin NVT 004

První díl španělských zákusků Vám přináší deset skladeb v posloupné obtížnosti od lehkých až po mírně pokročilé. Součástí jsou i QR kódy u každé skladby pro 

náslech možné interpretace.

ŠPANĚLSKÉ ZÁKUSKY 1
+ AUDIO ONLINE



Rous Martin NVT 005

Druhý díl španělských zákusků Vám přináší deset skladeb v navazující obtížnosti na předchozí díl. Od mírně pokročilé až pokročilé. Součástí jsou i QR kódy u každé 

skladby pro náslech možné interpretace. 

ŠPANĚLSKÉ ZÁKUSKY 2
+ AUDIO ONLINE



Rous Martin NVT 012

Do rukou se Vám dostává sbírka autorských skladeb Martina Rouse. Ty jsou žánrovým mixem historizující filmové hudby, hudby meditační a variacemi na motivy 

národních písní. Album volně navazuje na předchozí dva díly Španělských zákusků a obtížnostně je určena pro vyšší ročníky základních uměleckých škol nebo nižších 

ročníků konzervatoře. Noty jsou vybaveny podrobnými prstoklady, které umožňují zachovat správný zvuk skladeb a dobré vázání frází i méně zkušeným kytaristům. 

Všechny skladby jsou opatřeny QR kódy pro náslech skladeb. Skladby nahráli Martin Rous a Nikola Prokopcová. 

OBRÁZKY Z ČECH
+ AUDIO ONLINE



Bazala Petr NVT 011

Album klavírních skladeb Karanténa je určené pro klavíristy od třetího ročníku ZUŠ až po první ročníky konzervatoře. Najdete zde jak lehčí instruktivní kousky tak  

i náročnější kompozice. Sešit odráží celou dobu spojenou s pandemií COVID 19. Začíná přímo karanténou. Následují odlehčené skladby jako např. Cvrčkova tarantella 

nebo Fénix. Postupně směřuje celý sešit k velké radosti nad vítězstvím s touto nemocí. Rád bych tímto poděkoval všem, kteří se podílejí na zlepšení současné  

i budoucí situace a popřál všem lidem, aby si i v této době zachovali nadhled a v tónech hudby nacházeli klid a pohodu. 

KARANTÉNA
+ AUDIO ONLINE



Radka Houšková NVT 022

Patří k životu udělat si občas radost. Dopřejte si odměnu v podobě Klavírních sladkostí. Zpestřete dětem počáteční roky studia hry na klavír pohodovými skladbičkami 

z žánru vážné nebo i jazzové hudby. Během několika málo let se od nejjednodušší skladby Veselý piškot lehce dopracují k náročnějším (Hořící pudink, Nejlepší rakvička 

na světě). Psáno pro žáky každého věku především v prvních 3 letech studia. Nechte si chutnat!

KLAVÍRNÍ SLADKOSTI
+ AUDIO ONLINE



Poledňák Daniel NVT 013

Tento titul přináší celkem 15 přednesový klavírních skladeb, které jsou určeny pro děti a žáky I. stupně základních uměleckých škol. Jak už z názvu vyplývá, skladby 

jsou jednostránkové. Tento záměr vznikl pro děti, které upřednostňují krátké nenáročné klavírní skladby. Skladby slouží k vyjádření výrazového námětu a taky k zdokon-

alování klavírní zručnosti a souhry obou rukou. Všechny jsou vzájemně kontrastní a je potřeba k nim přistupovat individuálně. Autor chtěl mladým klavíristům nabíd-

nout svěží skladby s ojedinělými melodiemi. Hráči mohou využít pestrou škálu dynamiky, práci s pedálem a také kontrastní tempa. 

DĚTSKÉ MELODIE NA JEDNU STRÁNKU
+ AUDIO ONLINE



Daniel Poledňák NVT 017

Tento titul přináší celkem 15 kapitol, které v sobě obsahují poučnou metodickou teorii k pěvecké technice a danou píseň k nácviku konkrétní technické problema-

tiky. Tato učebnice je určena pro děti, samouky, zpěváky žáky I. stupně sólového zpěvu na základních uměleckých školách a taky pro jejich pedagogy. Písně slouží k 

zdokonalování pěvecké techniky, hudební představivosti a také k hlasové výchově. Všechny jsou vzájemně kontrastní a je potřeba k nim přistupovat individuálně. Autor 

Daniel Poledňák chtěl malým sólovým zpěvákům nabídnout svěží písně s ojedinělými melodiemi a s klavírním doprovodem. Zpěváci se díky radám autora, mohou ve 

zpěvu přiučit mnoha technickým dovednostem a zároveň tak rozvinout svůj hlasový potenciál. Každá kapitola je doplněna o dva QR kódy. Na prvním naleznete do-

provod k uvedené písni a na druhém bonusové notové materiály pro zdokonalení problematiky dané lekce.

ŠKOLA ZPĚVU
+ AUDIO ONLINE



Daniel Poledňák NVT 018

Titul obsahuje celkem 10 písní s vlastními melodiemi i texty. Zpěvní linka je doprovázena klavírem a s dílčími nástroji jako jsou například housle, kontrabas, flétna, klari-

net, guiro, dřívka a zvonkohra. Písně jsou určené pro dětské hlasy. Písně přináší ojedinělou stylovost určenou k výrazovému rozvoji zpěváka. Kromě rytmických melodií 

se objevují i dynamické kontrasty a pestré obsahové náměty v textu. Přidané hudební nástroje mohou pomoci zpěvákům k jasnějšímu pochopení interpretce dané 

písně. Při nácviku jednotlivých písní Vám pomohou i nahrávky klavírního doprovodu ve formátu MP3 

ROZMANITÉ PÍSNIČKY
+ AUDIO ONLINE



Poledňák Daniel NVT 020

Tento titul obsahuje celkem 12 písní s doprovodem klavíru. Písně jsou vhodné pro střední hlasy. Valašské písně přináší spoustu kontrastních interpretačních prvků, 

širokou paletu dynamiky, a především ojedinělé melodie i texty. Ty byly inspirovány rodným městem autora Daniela Poledňáka. Cyklus vychází z klasické lidové 

melodiky, avšak s prvky soudobé hudby. Jednotlivé písně slouží k vyjádření tematickému přednesu a je potřeba k nim přistupovat zcela individuálně. Autor chtěl 

zpěvákům a studentům sólového zpěvu nabídnout svěží písně, díky kterým se lze rozvíjet po interpretační a pěvecko-technické stránce. Součástí publikace jsou i 

všechny písně k poslechu prostřednictvím QR kódů. 

VALAŠSKÉ PÍSNĚ
+ AUDIO ONLINE



Upravil: Martin ROUS NVT 001

12 klasických českých koled v lehké úpravě pro klarinet a fagot (který lze nahradit violoncellem). Součástí je i vložený samostatný part pro druhého hráče. U každé 

skladby naleznete QR kód, díky kterému si můžete skladbu poslechnout přes Váš mobilní telefon. 

12 VÁNOČNÍCH KOLED
PRO KLARINET A FAGOT (VIOLONCELLO) + AUDIO ONLINE 



Upravil: Martin ROUS NVT 002

12 klasických českých koled v lehké úpravě pro housle a violoncello. Součástí je i vložený samostatný part pro druhého hráče. U každé skladby naleznete QR kód, díky 

kterému si můžete skladbu poslechnout přes Váš mobilní telefon. 

12 VÁNOČNÍCH KOLED
PRO HOUSLE A VIOLONCELLO + AUDIO ONLINE



Upravil: Martin ROUS NVT 003

12 klasických českých koled v úpravě pro jednu až dvě kytary. U každé skladby naleznete QR kód, díky kterému si můžete skladbu poslechnout přes 

Váš mobilní telefon.

12 VÁNOČNÍCH KOLED
PRO KYTARU + AUDIO ONLINE



Arr.: Karel Studnička NVT 014

Vánoční písně pro flétnový kvartet Vám přináší poutavé zpracování známých světových vánočních koled od těch klasických až po ty moderní. Obtížnost jednotlivých 

skladeb je pestrá a tak si spolu mohou zahrát hráči různých úrovní. Jedná se o ideální předvánoční titul a to nejen jako doplněk pro výuku na ZUŠ. Publikace obsahuje 

partituru i party. 

VÁNOČNÍ PÍSNĚ 1
PRO 4 FLÉTNY



Arr.: Karel Studnička NVT 015

Vánoční písně pro flétnový kvartet Vám přináší poutavé zpracování známých světových vánočních koled od těch klasických až po ty moderní. Obtížnost jednotlivých 

skladeb je pestrá a tak si spolu mohou zahrát hráči různých úrovní. Jedná se o ideální předvánoční titul a to nejen jako doplněk pro výuku na ZUŠ. Publikace obsahuje 

partituru i party. 

VÁNOČNÍ PÍSNĚ 2
PRO 4 FLÉTNY



NVT 003

Sbírka devíti vánočních koled pro flétnové kvarteto, je svým způsobem unikátní. Obsahuje známé i méně známé vánoční písně ve velmi zdařilé úpravě. Nedrží se 

ustáleného zvyku, kdy veškeré hlavní melodie hraje první nástroj, ale nechává melodii prostupovat všemi čtyřmi nástrojovými party. Svým zpracováním a technickou 

náročností je dostupná mírně pokročilým žákům Základních uměleckých škol, kde, jak doufáme, zakotví v základním repertoáru flétnových souborů. Všechny skladby 

jsou doplněny o QR kódy s nahrávkami pro náslech. 

ČESKÉ VÁNOČNÍ KOLEDY
PRO 4 FLÉTNY + AUDIO ONLINE



Mlčáková Veronika NVT 019

Celobarevná publikace Hudební adventní kalendář slouží jako obrázkové pracovní listy, které jsou ideální pomůckou k motivaci ve výuce žáka v předškolním a ranném 

školním věku. Tato publikace obsahuje více jak 25 stran, které jsou plné úkolů, omalovánek, tematicky zaměřených skladbiček, či koled k procvičení a čtení not. Pracov-

ní listy jsou koncipované tak, aby děti dokázaly pracovat s listy samostatně den po dni až do 24. prosince. Pravidelností a důkladností mohou tyto pracovní listy zajistit 

co největší pokroky během krátké doby. Uprostřed titulu je vložené barevné pexeso, s kterým si užijí děti spoustu zábavy.

Hudební adventní kalendář + pexeso



NOT 007

NOT 056

NOT 057
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Klasická hra pexeso se zaměřením na výuku not v houslovém zábavnou cestou. Kartičky s názvy not přiřazujeme ke správnému notovému zápisu. Lze také využít 

například k procvičení enharmonické záměny.

Rozsah: velké C až malé c

Rozsah: od c1 do c2

Rozsah: malé c až c1


