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Předmět – hudební výchova

• Dětství v Litomyšli:
• Když jsem dosáhl 4.
roku, učil mne otec
hudebnímu taktu
• V 5. roku začal jsem
chodit do školy, ale
učil jsem se také
houslím a klavíru

Rodná světnička Bedřicha Smetany

Tento soubor pochází z Wikimedia Commons
<//commons.wikimedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana?uselang=cs>.

• Zázračné dítě:
• V 7. roce jsem
hrál na
akademii v
Litomyšli
• Jako devítiletý
jsem vytvořil
svou první
zachovanou
skladbičku

• litomysl.cz

V přízemních prostorách bývalého zámeckého
pivovaru se v roce 1824 narodil Bedřich
Zdroj : http://www.radio.cz/cz/rubrika/cestujeme/litomysl
Smetana.

• Zranění :
• V roce 1830 si otec
najal pivovar v
Jindřichově Hradci
• Tady jsem utrpěl
těžké zranění, když
jsme si jako kluci hráli
se střelným prachem
• Ránu v obličeji mi
vymyli špinavou
vodou z rybníka

• Dostal jsem prudký
zánět, div jsem neumřel
• antibiotika tehdy neznali
• Od té doby jsem byl
často nemocen, trpěl
jsem ztrátou imunity

Rybník Vajgar

http://www.turistik.cz/

• Studia :
• Studoval jsem
gymnázium v Jihlavě,
Německém Brodětady jsem poznal Karla
Havlíčka
(Borovského), uprosil
jsem otce a odešel na
Jungmannovo
gymnázium do Prahy

Staré gymnázium
v Německém Brodě

Student Bedřich Smetana
Zdroj :http://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_Smetana

Zdroj foto : Bedřich Smetana v obrazech, SPN 1955, prof.J.Plavec

F. J. Smetana

• Vyučovalo se německy,
to jsem moc neuměl
• Místo školy jsem chodil
hrát na housle v
Batulově kvartetu
• Otec se to dozvěděl a –
dal mi pohlavek –VELKÝ
pohlavek –“ pojedeš
domů“ – tak jsem jel

• nakonec jsem studia
dokončil až v Plzni –
pod ochranou profesora
F. J. Smetany, což byl o
23 let starší bratranec
• To už jsem byl dobrým
pianistou, vítaným v
rodinách
• Byl jsem jen hudba a
zábava
Zdroj : http://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_Smetana

