
Hudební akademie Kláry Veselé 

 

Jedná se o soukromou hudební akademii, která je určena pro děti ZŠ Žabčice (1. až 5. třída). 

Děti budou mít intenzivní 30ti minutové lekce, které budou zaměřeny na rozvoj jejich individuální 

muzikality a cítění 

1x za pololetí čeká žáky veřejné vystoupení. 

Žáci získají diplom o absolvování kurzu. 

Klára Veselá vystudovala akordeon a zpěv na brněnské konzervatoři a Hudební vědu Masarykovy 

univerzity.  Klára je nejvíce ovlivněna moravskou hudbou, argentinským tangem a také francouzským 

šansonem. Zúčastnila se řady mezinárodních a českých akordeonových festivalů, soutěží a workshopů 

vedených mezinárodními umělci (Renzo Ruggieri (IT), Frederick Deschamps (FR), Jytte von Rüden (DK), 

Rodolfo Mederos (ARG) atd. Působila na několika hudebních školách (ZUŠ) v Brně i okolí. Jejími lekcemi 

prošly během posledních 10 let desítky akordeonistů ve věku od 5 až 18 let. Od r. 2010 vyučuje děti 

na  ZUŠ V. Kaprálové. Dále vedla několik akordeonových kurzů a seminářů pro dospělé, pro které 

vytvořila E-book Manuál pro akordeonisty.  Své zkušenosti z praxe vložila do akordenových skladeb 

inspirované svými studenty. Roku 2021 se účastnila celosvětové akordeonové soutěže ITALIA AWARD, 

jako porotce za ČR. 

Vyučované předměty: Hra na akordeon, hra na keyboard, zpěv, přípravná hudební nauka 

Hra na akordeon a keyboard – nutné pořídit dítěti vlastní nástroj 

Akordeon je nástroj, který má v hudební praxi uplatnění nejen jako nástroj sólový, ale zejména jako 
součást komorních seskupení. Jeho kořeny jsou především v taneční a jazzové hudbě (tango, valse 
musette, bossa nova, boogie-woogie, blues). Cílem je rozvoj muzikality, hudební představivosti a 
výchova k estetickému hudebnímu cítění. 

Sólový zpěv 

Lidský hlas je projevem člověka. Výuka sólového zpěvu pracuje s fyziologickými možnostmi žáka. Hlas 
se postupně kultivuje a rozvíjí. Cílem je rozvoj muzikality, hudební představivosti a výchova k 
estetickému hudebnímu cítění. 

Veselé zpívání: studium přípravné hudební výuky 

Je určeno dětem od 6 let. Je zaměřeno na zpěv lidových a umělých dětských písní, spojený s 

pohybovým a výtvarným projevem. Dále si děti osvojí základní rytmy, čtení a psaní not a jsou schopny 

krátkého společného vystoupení. Výuka je realizována kolektivně. (Počet je 6 - 15 dětí v hodině / 45 

minut) 

 

Individuální výuka: 30 minut/ 1x týdně 

https://zus-vk.cz/klara-vesela/
https://klaraakordeon.cz/produkt/manual-pro-akordeonisty/
https://www.associazionepromozionearte.com/italiaaward/bio/kl%C3%A1ravesel%C3%A1.pdf


Dny: pondělí 12: 00 – 15:00 

Skupinová výuka pondělí : 14.10- 14:55 h  

Místo: ZŠ Žabčice 

Cena:  

Individuální lekce 2.990,- Kč/ pololetí 

Skupinová lekce 600,- Kč/ pololetí (minimální kapacita 6 žáků, maximální 15 žáků) 

Začátek výuky: 1. 10. 2022 – 31. 01. 2023 / 1. pololetí 

Konec výuky: 1. 02. 2023 – 31. 05. 2023/ 2. pololetí 

 

V době prázdnin se hodiny nekonají. V případě nemoci učitele bude hodina nahrazena dle 

individuální domluvy. V případě nemoci žáka hodina odpadá. V případě nucené izolace je možná 

hodina on-line. 

Žáci se v hodinách hudební akademi řídí školním řádem a pokynům o bezpečnosti, kterými byli 

proškoleni na začátku školního roku. Rodiče svojí přihláškou stvrzují, že tento řád četli a také udělují 

stejný souhlas s užití osobních údajů ohledně GDPR.   

 

 

Kontakt: 

Mgr. Klára Veselá, DiS. 

Višňová465, Žabčice, 664 63 

klara.akordeon@gmail.com 

tel. + 420 736 773 242 

IČ: 00905402 

 

Informace na www.klaraakordeon.cz 

 

 


