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Probouzení k dokonalosti prof. Františka Malotína mohu jen vřele doporučit jako velmi užitečnou a absolutně
praktickou četbu. Je mi velmi milé, že pan profesor Malotín nepíše jen o technice hry jako takové, ale také
o psychologickém vztahu mezi učitelem a žákem, a dává cenné rady i pro mentální a fyzickou přípravu smě-
řující k maximálnímu hudebnímu výkonu. Je to zásadní pomoc a inspirace pro cvičení doma i hraní na ve-
řejnosti, a to nejen pro žáky, ale pro flétnisty a hudebníky vůbec.

Clara Nováková
první flétnistka Ensemble Orchestral de Paris (v letech 1988–2005)

Je mi velkým potěšením podpořit vydání druhého dílu flétnové školy prof. Františka Malotína Probouzení k do-
konalosti. Osobně jsem měl možnost systém jeho výuky poznat již na tehdejší LŠU a poté na konzervatoři.
U svých žáků usiloval vždy o znělý a vyrovnaný tón ve všech rejstřících, který je tvořený volným nátiskem
a musí být důkladně podpořený dechem. Díky tomuto způsobu práce, ovlivněnému francouzskou flétnovou
školou, se mi podařilo dostat na vysněná studia do Francie.

V předloženém rozsáhlém výběru cvičení, etud i skladeb a způsobu jejich přípravy lze najít recept na
důkladnou práci s žákem či studentem. Zcela určitě se stane vítaným pomocníkem a zároveň zdrojem in-
spirace pro řadu flétnových pedagogů.

Velmi rád bych poděkoval profesoru Malotínovi za jeho nevyčerpatelnou energii a množství času, se
kterými nám, flétnistům, tuto školu připravil. Děkujeme!

Jan Ostrý
profesor flétny na Pražské konzervatoři a Konzervatoři Plzeň

Tato sbírka pomocných cvičení, důsledně uspořádaná, velmi smysluplně doplňuje již existující učební mate-
riál. Probírané problémy jsou jasně definovány, navržené možnosti vylepšení účinné. Učebnice přináší hod-
notné podněty ke cvičení technicky obtížných pasáží a tónově choulostivých míst, které dávají studentům do
ruky nástroje pro jejich profesní budoucnost. V této publikaci se projevuje jak velká hráčská, tak pedagogic-
ká zkušenost prof. Malotína – pracovat by s ní měl každý student.

Hansgeorg Schmeiser
profesor flétny na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni
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Záběr profesora pražské konzervatoře
FRANTIŠKA MALOTÍNA (nar. 15. 11. 1929
v Barchůvku) je nesmírně široký a za-
hrnuje nejednu oblast lidské činnosti
spojenou s příčnou flétnou.

Přirozený přístup k hudbě a základy
zdravého hudebního cítění získal již ve
svém rodišti od venkovských muzikantů
Fišerovy kapely. Odborného vzdělání se
mu dostalo na Pražské konzervatoři ve
třídě profesora Františka Čecha. Následo-
vala angažmá v Armádní opeře, AUS VN,
v Pražském komorním orchestru bez di-
rigenta a v SOČRu pod vedením šéfdiri-
genta Aloise Klímy. Zde Malotín působil
jako první flétnista bezmála třicet let
(1955–1984). Na Pražské konzervatoři
začal vyučovat v roce 1964 a od roku
1968 působil na tehdejší LŠU (dnes ZUŠ)
ve Voršilské ulici. Zde už v roce 1971
uvedl do praxe zahnutou hlavici pro začí-
nající flétnisty a francouzský model flét-
ny s pěti otevřenými otvory v klapkách.
V roce 1980 začal s výrobou flétnových
hlavic. O jedenáct let později spatřily
světlo světa také první stříbrná a zlatá
flétna značky Malotín.

Malotínovo snažení nezůstalo bez
patřičné odezvy u žáků. Ti se mu postup-
ně odvděčili vítězstvími v národních
i mezinárodních soutěžích. Za všechny
jmenujme alespoň opakovaná vítězství
v soutěžích tehdejší LŠU (dnes ZUŠ)
i konzervatoří, několik vítězství v národ-
ní a dvě prvenství v mezinárodní soutěži
Concertino Praga, první cenu v soutěži
Pearl Flute Competition v Londýně, třetí
cenu v soutěži Pacem in terris v Bay-
reuthu, první cenu v European Music Pri-
ze 2000 v Hannoveru, první cenu v Con-
cours Européen de Musique v Picardii,
Concours Léopold Bellau v Paříži, Con-
cours National de Jeunne Flûtist v Paříži,
Rottary Club Prize v Norimberku a Spe-
cial Prize Web Concert Hall Competition
v New Yorku, dále vítězství v konkurzu

a přijetí na Conservatoire Supérieur de
Paris-CNR a několik dalších cen. Jeho žá-
ci zasedli v České filharmonii, Symfonic-
kém orchestru Karlovy Vary, Symfonic-
kém orchestru Českého rozhlasu,
v orchestru opery Národního divadla
a Komorní opery, v orchestru Syrinx –
Czech Chamber Philharmonie i v Symfo-
nickém orchestru hl. m. Prahy FOK a na
místě profesora flétny na konzervatořích
v Praze, Plzni a Českých Budějovicích
a na Ostravské univerzitě. Uplatnili se ta-
ké v zahraničí (Lyon, New York, Tokyo,
Oslo, Paříž, Linec, Bonn, Stuttgart, Du-
baj, Řecko, Španělsko).

Samostatnou a velkou kapitolou čin-
nosti Františka Malotína je organizování
flétnových kurzů a seminářů. Nejznáměj-
ší jsou letní flétnové kurzy v Jičíně,
v Olomouci a v současné době v Českých
Budějovicích (dosud 16 ročníků).

Malotín svou publikační činnost za-
hájil vydáním orchestrálních studií ze
symfonických děl Antonína Dvořáka. Ná-
sleduje sepsání celoživotních pedagogic-
kých zkušeností, jehož první část, Praktic-
ká metodika, vyšla v roce 1998. Volným
pokračováním je flétnová škola s příznač-
ným názvem První doteky (vyšla v Editio
Bärenreiter Praha v roce 2005). Dílo za-
vršuje Probouzení k dokonalosti, které rozši-
řuje studijní látku do celého tónového
rozsahu flétny a přináší podrobný návod
k opravdovému a dokonalému cvičení.

Mezi další oblasti činnosti Františka
Malotína patří fotografování (je členem
v klubu fotografů amatérů Nekázanka,
účastní se fotografických soutěží a pořádá
výstavy), dále cvičení jógy (v letošním ro-
ce získal 2. cenu v soutěži Ásana 09), je
dlouholetým členem Makrobioklubu
v Dobrušce a Military Car Clubu Plzeň
a se svým jeepem se pravidelně účastní
Convoy of Remembrance.
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