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PPřřáánní í dděětteemm
Milé flétnistky a milí flétnisté,

především vám přeji, aby vás hra na flétnu s touto učebnicí bavila, a jsem 
si jistá, že tomu tak skutečně bude, protože si v  ní můžete vybrat ze 
spousty zajímavých písniček, kvízů a cvičení.

A víte, co vám poradím? Zkuste si v učebnici najít nějaké své oblíbené 
písničky, naučte se je nazpaměť a hrajte je co nejčastěji. Když totiž budete 
brát svoji flétnu do ruky každý den třeba jen na chvíli, stane se kouzlo... 
Hraní vám půjde čím dál líp a postupně budete umět zahrát víc písniček. 
A  čím víc písniček zvládnete zahrát, tím vás bude hraní na flétnu víc 
bavit! 

Samozřejmě bude třeba překonat i chvíle, kdy vám něco nepůjde. Ale jednoho 
dne zjistíte, že na flétnu už opravdu umíte hrát. A  to je velká radost! 
Můžete mi věřit, něco o tom vím. 

Zkrátka se s touto učebnicí pusťte do toho a uvidíte sami!

Martina Komínková 

(profesionální hráčka, pedagožka, lektorka online kurzů pro flétnisty 
a učitele hry na zobcovou flétnu)

AAhhoojj!!
Jsem skřítek Toník 
a budu tě touto učebnicí provázet!



MMeeddaaiilloonneek k aauuttoorrkkyy
Monika Wimberger DevátáMonika Wimberger Devátá
navštěvovala hudební školu v Lomnici nad Popelkou a v Jičíně, kde se učila hrát na zobcovou 
a příčnou flétnu u pana učitele Jaromíra Soukupa. Poté studovala hru na příčnou flétnu na 
Konzervatoři Pardubice, kde absolvovala v roce 1996. Magisterské studium hry na zobcovou 
flétnu u Carin van Heerden a Dorothee Oberlinger absolvovala v roce 2007 na Univerzitě 
Mozarteum v Salzburgu. V letech 2006–2016 vyučovala zobcovou flétnu na Konzervatoři 
v Českých Budějovicích. Od roku 2013 vyučuje na hudební škole v bavorském Landshutu. 
V  roce 2004 spoluzaložila kvartet zobcových fléten Senza Barriera, s nímž koncertuje 
v Čechách, Německu, Rakousku a Švýcarsku. Spolupracuje se soubory, které se zaměřují na 
interpretaci staré a soudobé hudby.

Foto Aleš Motejl

PPoodděěkkoovváánníí
Mé poděkování patří Rastíkovi za to, že mi trpělivě stál 
modelem při fotografování. Dále děkuji svým žákům 
a studentům, že mi umožnili získávat krásné a cenné 
zkušenosti. Rovněž děkuji Mirce Valderové za veselé 
nápady. A  v  poslední řadě děkuji svému manželovi 
Sebastianovi za velkou podporu při vytváření této 
učebnice.

Vaše autorka
Monika Wimberger Devátá



SSlloovvo o úúvvooddeemm
Druhý díl Školy hry na zobcovou flétnu, která se vám právě dostala do rukou, navazuje 
na díl první a dále prohlubuje a rozvíjí vaše již získané dovednosti.

Učebnice obsahuje celkem 92 lidových písniček nejen z  Čech a  Moravy, ale 
i  z  Chorvatska, Německa, Španělska a  dalších zemí. Základ tvoří skladby z  období 
středověku, renesance, baroka, ale i drobné soudobé kompozice. Zobcová flétna je jeden 
z  nejstarších nástrojů a  její zajímavý vývoj si v  každé kapitole přiblížíme Výletem do 
minulosti. V učebnici kladu důraz na správnou techniku hry, ale zároveň ponechávám 
prostor pro kompetence učitele. Na začátku každé kapitoly najdete rozcvičku, která vytváří 
návyk správného způsobu cvičení na nástroj. Kvízy v závěrech kapitol slouží k procvičení 
a upevnění naučené látky hravou a nenucenou formou. 

Jako bonus si můžete k  vybraným písním zdarma stáhnout noty s  klavírními 
a cembalovými doprovody (viz zadní obálka). Druhý díl učebnice doplní také youtube 
kanál Skřítek Toník – průvodce flétnovým světem, kde vám budu dávat rady a tipy ke 
cvičení.


