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Hudební pořad – KD Březnice: 19. 10. 2017 
 

Dne 19. 10. 2017 jsme se my, žáci 5. -9. ročníku, zúčastnili hudebně vzdělávacího 

koncertu v kulturním domě v Březnici. Pořad nás zasvětil do žánrů, o kterých kdekdo z nás 

měl jen letmé informace.  

Prvním ze žánrů bylo blues. Tento hudební styl, jak jsme se dozvěděli, vznikl 

v africko-americké otrocké komunitě v USA v 19. století. Blues vyjadřovalo většinou 

depresivní, smutný stav. Dalo přímý základ jazzu, country, rocku, popu i hip hopu.  

Dalším stylem, který nám byl představen, bylo reggeae. Tento hudební styl vznikl na 

Jamajce v 60. letech. Předchůdci 

reggae byly styly ska a rocksteady. 

Mezi typického představitele 

můžeme zařadit Boba Marleyho, 

nebo nám již známou českou 

skupinu Švihadlo, jejichž ukázky 

v kulturním domě též zazněly.  

Dalším stylem, u kterého 

jsme se zastavili, byl pop. Pro tento 

styl je typický jednoduchý text a 

lehce zapamatovatelná melodie. 

Cílem je zalíbit se co největšímu 

počtu posluchačů. Mezi typické 

interprety, kteří nám byli 

představeni, patří Madonna, Michal 

Jackson, u nás např. Karel Gott, či Helena Vondráčková. 

 Dalším pro nás jistě zajímavým stylem byl rap, neboli česky spíše rapovaní.  

Rapovaní, či pro nás méně zasvěcené, rytmicky mluvené rýmy, hra se slovíčky, poezie... to 

vše rap vyjadřuje. Rapování je základním elementem hip hopové  hudby. Rap v angličtině 

znamenalo použití rychlé mluvy. Rap byl doprovázen zprvu beatem, bez hudebního 

doprovodu. U nás mediálně nejznámější kapelou byla zřejmě kapela Chaozz, spolu s kapelou 

PSH. Mezi další aspekty tohoto stylu patří graffiti, breakdance, beatbox. Beatbox je způsob 

vydávání zvuků připomínající hudební nástroje pouze ústy. My jsme si mohli sami na sobě 

vyzkoušet, jací velcí hudebníci z nás můžou být. Pořad byl pro nás příjemným pohledem do 

několika žánrů, ze kterých čerpá i leckterá hudební skupina ještě dnes.      

                                                                                     

  Žáci 5. ročníku a Anna Bělková (tř. uč.) 

 

Dan K.: „ Překvapilo mě, že nejprodávanější deskou byli Šmoulové a né třeba Karel Gott, 

nebo  Michal David.“ 

Honza H.: „ Líbilo se mi, když nám ukázali, jak hrát na pusu. Akorát jsem u toho hrozně 

prskal.“ 
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