Dovolte mi, abych vám p edstavil nabídku eského hudebního tábora
mládeže, který se poprvé otev el v roce 1997 se dv ma hudebními
obory pro 46 student . B hem více než dvou desetiletí naší innosti se
na našich setkáních vyst ídalo více než 4000 ú astník z 34 zemí.
Naše 24. sezóna se poprvé otev e ve 2 r zných lokalitách a vybrat si
m žete ze 3 b h od od 7 do 18 dní v 11 hlavních a 13 volitelných
oborech. V ím, že vás naše nabídka zaujme a jako spousta našich
spokojených ú astník i vy najdete cestu do eského hudebního
tábora mládeže a již v Králíkách nebo v Horním Jelení v Pardubickém
kraji. T ším se s vámi na shledanou.
Ing. Josef Kuši ka
editel spole nosti
eský hudební tábor mládeže o.p.s.

!

"#$%&!

'&(

eský hudební tábor mládeže (CHTM) – Fine Arts Camps Europe (FACE) poskytuje vzd lání d tem a
mládeži ve v ku od 8 do 19 let v dob prázdnin a snaží se ú astníky vést k hodnotnému využívání
volného asu i v pr b hu školního roku.
Hlavním cílem našich setkání je dát d tem a mládeži p íležitost hrát ve velkých symfonických
orchestrech, mezinárodním p veckém sboru, souboru zobcových fléten, kytarovém souboru, v
oborech klavír a harfa. Tento prázdninový projekt motivuje d ti a mládež k dalšímu rozvoji talentu.
Krom hudebních obor nabízíme zájemc m možnost uplatn ní v eském divadle, kde ú astníci
získají i zkušenosti i z oblasti divadelního um ní. Všechny obory se shodn zam ují na souhru.
eští studenti mají možnost zm it sv j um se svými vrstevníky ze zahrani í a zdokonalit se v cizím
jazyce. eský hudební tábor mládeže prosazuje myšlenku mezinárodního porozum ní prost ednictvím
univerzálního jazyka, kterým je hudba.
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První z t chto tábor se uskute nil v roce 1997 pod názvem eský
hudební tábor mládeže. Tábory se konají podle vzoru obdobných
tábor v USA, odkud tuto myšlenku do eské republiky p inesl Pater
Walter Marek (1918 – 2010), katolický kn z, který se v emigraci stal
spoluzakladatelem tábora Blue Lake Fine Arts Camp v americkém
stát Michigan. Realizátorem jeho myšlenek v eské republice je Ing. Josef Kuši ka, který získal
zkušenosti šestiletým p sobením v tábo e Blue Lake.
Dosud se již poda ilo uspo ádat 22 ro ník , které se setkaly s velkým úsp chem a t ší se velkému
zájmu mládeže u nás i v zahrani í. V roce 2004 byla eskému hudebnímu táboru mládeže ud lena
estná záštita UNESCO. V roce 2013 jsme za ali organizovat mezinárodní vým nné pobyty student
ve spolupráci s táborem Blue Lake Fine Arts Camp v USA. V roce 2020 se tábor poprvé uskute ní ve
3 b zích.
Po adatelem tábor je obecn prosp šná spole nost eský hudební tábor mládeže se sídlem
v Horním Jelení.
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P íležitost pro mladé hudebníky hrát v dechovém i smy covém
symfonickém t lese. Hra ve velkých orchestrech má blahodárný
vliv na fyzický a psychický vývoj mladého lov ka. U í jej týmové
práci a naslouchání druhým. Smy cové i dechové nástroje budou
pracovat jak na samostatném programu, tak i na spole ných
skladbách v rámci mládežnického symfonického orchestru. Nápl oboru tvo í zkoušky, nácvik

v hudebních sekcích a procvi ení techniky hry. Do repertoáru vybírají naši dirigenti adu více i mén
náro ných skladeb r zných styl , období a autor . Minimální doporu ená zkušenost s hudebním
nástrojem je 2 – 3 roky pro dechové nástroje a 4 roky pro smy ce.
Nau ila jsem se lépe hrát na flétnu a už vím, na em musím hodn zapracovat, abych hrála dob e. Tento tábor
m taky nau il žít š astn jen s hudbou. (Karolína 12 let, symf. dechový orchestr - p í ná flétna, 18.7.2019)
Tento tábor mi p inesl zlepšení ve h e na housle a tení z listu. Stala jsem se taky jist jší ve vyšších polohách na
houslích. Taky jsem poznala spoustu nových p átel, s kterými se snad p íští rok znovu potkám. (Zuzana, 15 let,
symfonický smy cový orchestr - housle, 5.8.2017)

HTM – FACE, 1. b h, Králíky:
8.7. – 18.7.2020*
(st edn pokro ilí - pokro ilí)
HTM – FACE, 2. b h, Králíky:
19.7. – 25.7.2020
(za áte níci – st edn pokro ilí)

Symfonické orchestry
Dr. Robert Cesario, USA
Dr. Paul Kim, USA
Symfonické orchestry
Dr. Robert Cesario, USA
Dr. Paul Kim, USA

*záv re ný koncert orchestr se uskute ní v pátek 17.7.2020 v 19:00 v Klubu St elnice Králíky
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P íležitost pro mladé hudebníky zahrát v hlavním oboru jazz band. Hra v tomto souboru vede nejen k
týmové práci a naslouchání druhým, ale též k posílení improvizace. Nápl oboru tvo í zkoušky, nácvik
v hudebních sekcích a procvi ení techniky hry. Tento obor nabízí aktivní ú ast v orchestru též
bývalým ú astník m našich kurz nad 19 let.

HTM – FACE, 3. b h, Horní Jelení:
1.8. – 8.8.2020 (8 – 19+ let)

Jazz Band
Dr. Robert Cesario, USA
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Možnost zahrát si v komorních smy cových a dechových souborech. Souborová hra vede k týmové
práci a naslouchání druhým. Obor navíc poskytuje p íležitost k ast jšímu vystupování než u
orchestr . Nápl oboru tvo í zkoušky a procvi ení techniky hry. Tento obor nabízí aktivní ú ast v
orchestru též bývalým ú astník m našich kurz nad 19 let.

HTM – FACE, 3. b h, Horní Jelení:
1.8. – 8.8.2020 (8 – 19+ let)
)*"2'&1"#34,

Komorní soubory

jméno vedoucího oboru bude oznámeno
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Studenti zapsaní do tohoto hlavního oboru budou mít možnost zazpívat si spole n se studenty z
r zných zemí písn r zných období a žánr v angli tin , latin a afroamerické spirituály. P edchozí
zkušenost v p veckém sboru je vítána, avšak není podmínkou.
Tábor mi každoro n p ináší spoustu nových kamarád a skv lých zážitk . Nové zkušenosti, které bych
normáln nem la šanci získat. Skv lé vedoucí, kte í vždy pom žou a poradí. (Eliška, 17 let, 10.7.2019)

HTM – FACE, 2. b h, Králíky:
19.7. – 25.7.2020 (8 – 19 let)

Mezinárodní p vecký sbor
jméno vedoucího oboru bude oznámeno
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Šance pro studenty u it se h e na tento úžasný královský nástroj. Desetidenní b h se
zam uje na individuální, souborovou i orchestrální hru, ú ast doporu ujeme student m,
kte í již mají p edchozí zkušenost s tímto nástrojem. Studenti si mohou též vyzkoušet
harfovou souhru. Pro úplné za áte níky je ur en volitelný obor. Studenti obou obor musí
ovládat etbu not dle houslového i basového klí e. Vlastní nástroj je vítán.
Hra na harfu velmi obohatila a rozší ila mé um lecké obzory a zkušenosti. Každý den jsem si skv le
užila a hlavn kv li tomu se sem vrátím. Kv li zábav a h e na nástroj! M žu se tu nau it hrát i na ty
nástroje, ke kterým bych se jindy nemohla snad ani p iblížit. :-) (Amelie, 14 let, harfa, 28.7.2018)

HTM – FACE, 1. b h, Králíky:
8.7. – 18.7.2020 (8 – 19 let)

Harfa
jméno vedoucího oboru bude oznámeno
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Velká p íležitost pro mladé hudebníky hrát v souboru zobcových fléten. Hra na zobcovou flétnu v
p írodním prost edí p sobí blahodárn na organismus dít te. Minimální doporu ená zkušenost s
hudebním nástrojem je 2 roky.

HTM – FACE, 1. b h, Králíky:
8.7. – 18.7.2020 (8 – 19 let)
HTM – FACE, 2. b h, Horní Jelení:
1.8. – 8.8.2020 (8 – 19 let)

Soubor zobcových fléten
jméno vedoucího oboru bude oznámeno
Soubor zobcových fléten
Mgr. Monika Bláhová,

R

%! ,#' 6+&( '
Tento obor zahrnuje hodiny pod dohledem instruktor i soukromá cvi ení.
Pozornost bude soust ed na zejména na klavírní souhru, a to jak skladby pro
4 a více rukou, tak i souhru dvou klavír . Výuka probíhá v budov ZUŠ
Králíky nebo ZŠ Horní Jelení vzdálené 1,5 km ch ze od tábora. Minimální
doporu ená zkušenost s klavírem je 2 roky.
Na tomto tábo e je vždycky sranda. P inesl mi plno nových zkušeností, jak v klavíru,
tak v organizaci. Jsem letos stejn spokojená jako minulé 3 roky. (Emília, 13 let, 28.7.2018)

HTM – FACE, 1. b h, Králíky:
8.7. – 18.7.2020 (8 – 19 let)
HTM – FACE, 2. b h, Králíky:
19.7. – 25.7.2020 (8 – 19 let)
HTM – FACE, 3. b h, Horní Jelení:
1.8. – 8.8.2020 (8 – 19 let)
%.

Klavír – souhra
jméno vedoucího oboru bude oznámeno
Klavír – souhra
jméno vedoucího oboru bude oznámeno
Klavír – souhra
jméno vedoucího oboru bude oznámeno
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Skv lá šance vyzkoušet si souhru v kytarovém souboru. Do repertoáru budou za azeny skladby
r zných období. Minimální doporu ená zkušenost s hudebním nástrojem je 2 roky.
Nové zkušenosti, nové skladby, kámoši, sranda. Zapln ní prázdnin. (Mat j., 11 let, kytarový soubor, 4.8.2018)

HTM – FACE, 3. b h, Horní Jelení:
1.8. – 8.8.2020 (8 – 19 let)
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Kytarový soubor
Tomáš Veselka, DiS., R
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Studenti budou mít p íležitost nacvi it a zatan it si skupinovou choreografii na vybrané muzikálové
melodie s d razem na správné držení t la a nácvik tane ních prvk r zných tanc .
HTM – FACE, 3. b h, Horní Jelení:
Muzikálový tanec
1.8. – 8.8.2020 (8 – 19 let)
jméno vedoucího oboru bude oznámeno
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Studenti budou mít možnost zahrát si spole n v divadelním souboru, kde si mohou vyzkoušet r zná
improviza ní cvi ení, zdokonalit vystupování na pódiu i hlasový projev. Nápl oboru tvo í nácvik
scének i kratších divadelních her pod vedením našich lektor .

HTM – FACE, 2. b h, Králíky:
19.7. – 25.7.2020 (8 – 19 let)
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eské divadlo
Bc. Renáta Š astná,

R
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Tábory HTM o.p.s. jsou ur eny pro d ti a mládež od 8 do 19 let (pokud není uvedeno
jinak). P ijímají ú astníky nezávisle na
rase, barv pleti,
náboženském vyznání,
národnostním i etnickém p vodu a neprovádí jakékoliv omezování z t chto d vod p i
výkonu své innosti. Studenti budou p ijímáni podle po adí došlých p ihlášek (kdo d ív
p ijde, ten hraje).

POPLATEK
délka pobytu
cena
HTM – FACE, 7 dní (19.7. – 25.7.2020), Králíky
6290 CZK
HTM – FACE, 8 dní (1.8. – 8.8.2020), Horní Jelení
7190 CZK
HTM – FACE, 11 dní (8.7. – 18.7.2020), Králíky
9690 CZK
HTM – FACE, 18 dní (8.7. – 25.7.2020), Králíky
14490 CZK
Cena pobytu zahrnuje ubytování, stravování (snídan , ovocná sva ina, ob d, odpolední
sva ina, ve e e, 2. ve e e + pitný režim), výuku, záznam záv re ného koncertu v mp3
zaslaný elektronicky, úrazové pojišt ní a 1 novou polokošili HTM / FACE. První splátku ve
výši minimáln 3500 CZK je t eba uhradit do 1 m síce po obdržení oznámení o p ijetí,
zbylou ást poplatku do 31.5.2020, kdy je zárove poslední termín pro poslání p ihlášek.
K úhradám, prosím, používejte bankovních p evod nebo poštovních poukázek poté, co
obdržíte rozhodnutí o p ijetí.

SLEVY

HTM – FACE 2020 nabízí tyto slevy z ú astnických poplatk (je možné uplatnit pouze
jednu z nich):
První moment 2 % - tato sleva se vztahuje na p ihlášky podané do 15.1.2020 a úhradu
celého pobytu do 31.1.2020.
Rodinná sleva 5 % - p i dvou a více ú astnících z jedné rodiny.
Hostitelský bonus 2 - 5 % - v p ípad ubytování zahrani ního studenta v rodin p ed
za átkem nebo po skon ení tábora.
Sponzorská sleva - je poskytována ve výši od 300 CZK na základ p edloženého potvrzení
o dávkách sociální podpory. O poskytnutí slevy rozhoduje správní rada HTM.
Ak ní sleva (last moment) - bude nabízena na internetu od b ezna 2020, proto pravideln
sledujte stránku http://www.chtm.cz oddíl Aktuality, lze ji poskytnout na základ
doporu ení u itele hudby. Nelze ji kombinovat s žádnou jinou slevou.

VRÁCENÍ POPLATKU ZA KURZ

Nárok na vrácení 90 % zaplaceného poplatku mají ti, kte í se z vážných d vod nebudou moci
zú astnit tábora a oznámí toto písemn táboru nejpozd ji do 30.4.2020.
Nárok na vrácení 80 % zaplaceného poplatku mají ti, kte í se z vážných d vod nebudou moci
zú astnit tábora a oznámí toto písemn táboru nejpozd ji 30 dní p ed nástupem.
Nárok na vrácení 70 % zaplaceného poplatku mají ti, kte í se z vážných d vod nebudou moci
zú astnit tábora a oznámí toto písemn nejpozd ji 7 dní p ed nástupem do tábora.
Nárok na vrácení 25 % zaplaceného poplatku mají ti, kte í se z vážných d vod nebudou moci
zú astnit tábora a oznámí toto písemn pozd ji než 7 dní p ed nástupem do tábora nebo p ed asn
ukon í pobyt v tábo e – ve všech t chto p ípadech posuzuje od vodn nost vráceného poplatku
správní rada.

UNIFORMY

Studenti, u itelé a vedoucí HTM mají povinnost nosit modré uniformy HTM / FACE nebo
Blue Lake na všechny koncerty a n které další aktivity na základ rozhodnutí vedení tábora.
Jedna modrá polokošile HTM je sou ástí ceny kurzu. Další modré polokošile a mikiny
HTM bude možné zakoupit v den p íjezdu do tábora. P edpokládaná cena košile 370 CZK,
mikina 470 CZK. Ostatní sou ásti uniforem (svetry, mikiny, polokošile) budou student m
p j eny. Poplatek 50 CZK/ks. Modré kalhoty nebo sukn
je nutno p ivézt vlastní. Oble ení p i vystoupeních musí
být schváleno vedením tábora.

VOLITELNÉ AKTIVITY

Každý ve er bude vyhrazena p ibližn 1 hodina pro další
zájmové innosti student . Studenti si mohou zapsat
sborový zp v, kreslení, sport, turistiku, klavír, základy hry
na harfu, základy hry na bicí, hudební teorii a historii,
dirigování, divadlo, individuální cvi ení, jazz band nebo
jazykovou konverzaci.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Ubytování je zajišt no ve 2-6 l žkových pokojích hotelu Poutní d m a kláštera na Ho e
Matky Boží, ty l žkových chatkách a šestil žkových pokojích RZ Tramtáryje Horní Jelení.
Sociální za ízení je v budovách na pat e spole né zvláš pro chlapce a dívky. Stravování
zahrnující snídani, ob d, ve e i bude podáváno v restauraci hotelu Poutní d m. Dopolední,
odpolední a ve erní sva ina a pitný režim budou podávány v malé jídeln v p ízemí kláštera.
V RZ Tramtáryje bude veškeré stravování odbavováno v jídeln rekrea ního za ízení.

VE ERNÍ PROGRAMY

B hem tábora se budou konat ve erní recitály a koncerty pro studenty a ve ejnost. Po
skon ení program jsou p ipraveny zábavné programy pro studenty (talent show, oddílové
show, hry, diskotéka, jam session atd.)

ZAHÁJENÍ A KONCERTY
Termín

Zahájení

HTM, 1. b h,
st 8.7.
8.7. – 18.7.2020 ve 14:00
Králíky
HTM, 2. b h,
ne 19.7.
19.7. – 25.7.2020 ve 14:00
Králíky
HTM, 3. b h,
1.8. – 8.8.2020

DENNÍ REŽIM

so 1.8.
ve 14:00

Koncert
Záv re né vystoupení
pro radost I
út 14.7. v 19:30 pá
17.7.,
19:00
(orchestry,
Hora Matky Boží
Klub St elnice, Králíky)
so 18.7., 10:30 – 13:00 (ostatní obory)
sál ZUŠ Králíky
není
so 25.7., 10:30 – 12:30 (akordeon, klavír) sál
ZUŠ Králíky
so 25.7., 14:00 – 17:30 (ostatní obory) Klub
St elnice, Králíky
st. 5.8. v 19:30 (hala so 8.8. 10:00 - 12:30 a 14:00 - 17:00 (hala
HTM, Horní Jelení) HTM, sál RZ Tramtáryje, Horní Jelení)

7:00 budí ek, 7:30 snídan , 8:30 – 10:00 zkoušky nebo nástrojové sekce, 10:15 – 12:00
zkoušky nebo nástrojové sekce, 12:15 ob d, 12:45 polední klid, 13:30 rekrea ní aktivity,
14:30 odpolední sva ina, 15:00 zkoušky nebo nástrojové sekce, 17:00 volitelné aktivity,
18:00 ve e e, 19:30 ve erní koncerty, 20:30 zábavné ve erní programy, 21:30 ve erní
sva ina, 22:30 ve erka.

DOPRAVA DO / Z TÁBORA je individuální.

Hora Matky Boží se nachází u obce Dolní Hede , asi 4 km od m sta Králíky (okr. Ústí nad
Orlicí). Má p ímé autobusové spojení s Prahou a vlakové spojení se stanicí Lichkov. Možnost
p epravy
z nádraží
Záb eh
na
Morav
nebo
Lichkov
(poplatek).
RZ Tramtáryje Horní Jelení se nachází asi 30 km východn od Pardubic. Má dobré
autobusové spojení s Pardubicemi. Možnost p epravy z nádraží Choce nebo Borohrádek
(poplatek).

P ímá autobusová p eprava:

P eprava z Prahy odjezd 7.7. (Praha – erný Most 16:00) 18.7., 31.7. (Praha – erný Most
14:00); ubytování Poutní d m / RZ Tramtáryje 1 noc v . plné penze. V ned li 19.7., 26.7.,
9.8. p íjezd v 11:45 do Prahy erný Most. Cena 1 cesty v . ubytování a stravy je 800 CZK.
Nep ehlédn te: Mezinárodní vým nný program FACE-IN – 18-tidenní pobyty v tábo e Blue
Lake a hostitelské rodin v USA. Více informací na
www.chtm.cz

KONTAKTY A INFORMACE

Všechny p ihlášky a dotazy posílejte na adresu:

eský hudební tábor mládeže o.p.s.
Kolá ského 390
533 74 Horní Jelení, R
telefon: +420-723-130 004, +420-606-458 314
e-mail: info@chtm.cz

Nejnov jší informace o našich táborech naleznete na internetu a Facebooku:
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eské vydání, eský hudební tábor mládeže o.p.s., 2019
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