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Petra Vlčková je mladá začínající 

akordeonistka. Úspěšně absolvovala 

Západočeskou univerzitu v Plzni, kde 

vystudovala hru na akordeon společně 

s učitelstvím německého jazyka 

a hudební výchovy. V době svých studií 

se zúčastnila Interpretační soutěže 

pedagogických fakult s mezinárodní 

účastí, kde získala v roce 2009 3. místo 

a v roce 2012 2. místo. Od roku 2010 

spolupracuje s violistou Petrem 

Přibylem a v roce 2012 začala 

spolupracovat se sopranistkou Adélou 

Lučanskou. Od roku 2010 se věnuje 

pedagogické činnosti. Se svými žáky se 

pravidelně zúčastňuje soutěží, na 

kterých obsazují přední příčky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Přibyl patří mezi 

nejvýznamnější reprezentanty střední 

generace českých violistů. Narodil se 

v Jindřichově Hradci v roce 1954. Je 

absolventem pražské konzervatoře a AMU 

v Praze. V roce 1982 se stal laureátem 

Mezinárodní violové soutěže v Bělehradě. 

Od roku 1990 působí jako koncertní mistr 

violoví skupiny Orchestru opery 

Národního divadla v Praze. Spolupracuje 

s předními komorními soubory, orchestry 

a instrumentalisty. Pravidelně koncertuje 

po celé České republice i v zahraničí. 

Mezi jeho nejúspěšnější koncertní aktivity 

patří měsíční turné po Španělsku 

a Japonsku v roce 2002. Věnuje se úspěšně 

i komponování rockové hudby a hře na 

klávesové nástroje. Píseň „Nějak se 

vytrácíš, má lásko“ z jeho autorského 

projektu „Kulhaví poutníci“ 

v interpretaci Petra Jandy byla 

dlouhodobě úspěšná v hitparádě Českého 

rozhlasu. 



Duo Petra Vlčková & Petr 

Přibyl bylo založeno v roce 

2010. Za krátkou dobu svého 

trvání dosáhlo již značných 

úspěchů. Pravidelně pořádá 

koncerty po celé České 

republice a díky svému 

rozmanitému repertoáru je 

účastníkem nejrůznějších akcí. 

Svým barevným zvukem 

vznikajícím souhrou obou 

nástrojů je schopno zaplnit 

divadelní jeviště, výstavní síně, 

kostely, ale také školy, kam 

rozšířilo své pole působnosti 

v minulém roce. Pravidelně 

tedy pořádá koncerty 

v mateřských, základních 

i středních školách. Jejich 

cílem je rozšířit hudební 

obzory mladým generacím 

a představit jim dva neobvyklé 

nástroje, ještě v neobvyklejší 

kombinaci, jako je mohutný 

zvuk akordeonu a potemnělý 

melancholický tón violy. 

Několikrát se duo představilo 

na minifestivalu Magická viola 

Petra Přibyla, který je již 

tradičním doplněním 

kulturního léta v Jindřichově 

Hradci. 

Petra Vlčková & Petr Přibyl 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Dialog s akordeonem 

                        Koncert pro školy 

Metodický cíl: 

seznámení žáků s transkripcemi a původní literaturou 

komponovanou pro akordeon jako koncertní nástroj a předvedení 

různých způsobů technik hry na tento nástroj s ohledem na jeho 

využití jak v sólových skladbách, tak i jako nástroje hrajícího 

v nejrůznějších hudebních tělesech a komorních seskupeních – 

v tomto pořadu v neobvyklém duu s violou. 

Vzdělávací cíl: 

poznat akordeonovou literaturu a současně samotný nástroj, 

který již po dlouhé jedno století patří plnohodnotně a srovnatelně 

s ostatními nástroji na koncertní podia. Koncert je orientován na 

předvedení hudebních možností hry na akordeon, který je všeobecně 

považován pouze za tzv.“hospodský nástroj“. Žáci budou seznámeni 

se vznikem a vývojem tohoto nástroje, s jeho nástrojovými možnostmi 

a s využitím různých technik ve hře. Bude předvedena jak 

transkribovaná barokní literatura, tak i skladby komponované 

přímo pro tento nástroj. Posluchači budou moci sami poznat, jak 

široké spektrum hudebních žánrů je tento nástroj vůbec schopen 

postihnout. Akordeon bude předveden jako sólový nástroj i jako 

nástroj doprovodný, který může snadno nahradit např. klavír. Též 

jako rovnocenný nástroj uplatněný v komorní hře-v duu s violou. 

Koncert je určen pro oba stupně základních škol, studenty středních 

škol a pro mateřské školy. Pro MŠ je program koncertu přizpůsoben 

věku dětí. Je orientován spíše na dětské písničky, pohádkové 

melodie, které jsou dětem představeny zábavnou formou. 



Program večerních koncertů: 

 

J. Sulzer     Sarabanda  

G. Ph. Telemann   Fantazie č. 9  

                                 (Siciliana – Vivace – Allegro) 

 L. Böllemann              Gotický chorál 

K. Ditters von Dittersdorf   Menuet 

A. Schnittke                      Suita ve starém stylu 

(Pastorale – Ballet – Minuett – Pantomime)  

 E. Douša                       Čtyři jazzové studie 

                                         (Prolog – Pocta Morriconemu – Motorico – Blues) 

V. Semjonov                    Donská rhapsodie č. 2 

A. Piazzolla                      Libertango 

Z. Abreu                         Tico Tico 

P. Hindemith                    Zběsilé tempo 

V. Monti                           Czardas 

M. Parish                         Mother Dear (židovská píseň) 

Anonym                          Dvě irské písně 

J. Duarte                          Twelve 
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