
Úvod



 1. Melodie

písnička má základní melodickou linku - to co zpíváme



 2. Harmonie

Harmonii děláme pomocí akordů což jsou 3 a více tónů, které k sobě ladí, můžeme ovlivnit, zda to, 
co hrajeme je smutné nebo veselé, vytvářet napětí v muzice



 3. Rytmus

Různé takty, počítání, doby. Různé druhy tanců či hudebních stylů vyžadují různé specifické rytmy.



 4. Tempo

Dobré držet pořád stejné tempo, pokud nechceme záměrně zpomalit či zrychlit

K některým písničkám se nehodí pomalé tempo, k některým zas rychlé



 5. Dynamika

Královský kousek skládanky – když nezahrajeme celou skladbu stejně hlasitě, okamžitě to zní daleko 
lépe. Spolu s tempem vám pomůže vyjádřit emoce.



Tvorba vlastního stylu

Inspirovat se návody a workshopy a vzít si to, co se hodí a zakomponovat do svého vlastního stylu. 
Prostě hrát, jak se vám to líbí. Nemá cenu napodobovat někoho. Pořád to bude nepovedená kopie. 
Buďte originální.



Nepřehltit se tutoriály

ale raději praktikovat. 20% času hledat, co se budu učit a 80% času hrát na nástroj. Hodně zdrojů na 
internetu svádí k opaku a to je špatně!



Příklad zdrojů na Internetu

Ukurzy online: https://youtube.com/playlist?list=PLCEMdl1SO5JDkcYCF0cGqYLGjtrEq7Bz0

Česká stránka s informacemi ze světa ukulele: https://uku-lele.cz/

Stránka s bezplatnými materiály v češtině: http://hudebna.com/

Oblíbený zahraniční server: https://ukuleleunderground.com/
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Anděl

     C               Am               C               G7

     Z rozmlácenýho kostela v krabici s kusem mýdla

     C         Am                   C         G7

     přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla.

     C           Am                   C                G7

     Díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu trému,

     C            Am                        C            G7

     tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému.

 
         C           Am                   C                    G7

     R: A proto, prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat,

     C         Am               C          G7

     aby mi mezi dveřmi pomohl hádat,

     C                Am  G7      C                      Am  G7      C

     co mě čeká        a nemine, co mě čeká        a nemine.



     C            Am                  C         G7

     Pak hlídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky,

     C        Am              C         G7

     debatujíce o Bohu a hraní na vojáky.

     C            Am                      C             G7

     Do tváře jsem mu neviděl, pokoušel se ji schovat,

     C       Am                    C              G7

     to asi ptákům záviděl, že mohou poletovat.



     R:...



     C               Am                  C         G7

     Když novinky mi sděloval u okna do ložnice,

     C          Am                     C               G7

     já křídla jsem mu ukoval z mosazný nábojnice.

     C               Am                   C              G7

     A tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi,

     C               Am               C            G7

     však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy.



     R:...
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Harmonie



Základní akordy


tónika (I), dominanta (V), subdominanta (IV), moll akordy (vi, ii)
•
Kontrolovaná lenost - různé prstoklady a jak měnit akordy rychleji
•

G -> C (malíček) -> Am (prostředníček) -> F (přidat ukazováček na strunu c)
◦
G -> Em (stačí přidat malíček ke G na 4. pražec struny c)
◦
Je dobré mít vždy nějaký prst jako pevný bod, který nepouštím, např G -> C(0033) -> F(2013)
◦
Někdy předešlé nejde, třeba F to G je třeba nacvičit:
◦

Vždycky dávat na struny všechny prsty naráz (jinak se to nestihne)
‣
Procvičovat - utvořit akord ve vzduchu a prsty dopadnou správně
‣
Cvičení DUD držet G a na další U C6 a pořád dokola, pak jednou G a jednou F, nakonec ‣
nedávat C6




Jak mačkat akordy


Síla - dobré se občas zkorigovat, abychom nemuseli vyvíjet zbytečnou sílu, ale ani nám to •
nedrnčelo - kontrolovaná lenost (mačkat co nejslaběji, zbavit se křečí v ruce a usnadnit si 
přechody mezi akordy)

nemačkat uprostřed pražce, ale co nejvíc u pražce – začít na pražci (nezní) a posouvat, dokud •
nedostanu čistý zvuk (to je ideální msto)

poznámka pro pokročilejší - když mačkám dál a silněji, mění se intonace nástroje a zním rozladěně •
(víc změním napětí struny) hlavně na nižších strunách

Držení levé ruky - krk leží za napojením ukazováčku a prsty obejmou hmatník - neplatí pro barré. •
To usnadní hru bez popruhu.

Barré:
•

přes 2 a více strun jedním prstem (transpozice, jiný typ úchopu akordu např. C6, D)
◦
poloha ukazováčku - co nejvíc k pražci a rotace
◦
možnost si pomoci prostředníčkem, když to neumáčknu
◦
poloha palce (víc vlevo od ukazováčku - prevence křečí)
◦

 
Rozcvičky levé ruky před hraním
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Tři kříže 
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Dm                              C                     Am

Dávám sbohem všem břehům proklatejm,

            Dm              Am    Dm

který v drápech má ďábel sám,

                 C               Am

bílou přídí šalupa My Grave

             Dm        Am   Dm

mířím k útesům, který znám.



               F            C              Am

R: Jen tři kříže z bílýho kamení

           Dm         Am     Dm

někdo do písku poskládal.

           F                   C               Am

Slzy v očích měl a v ruce znavený,

         Dm          Am             Dm

lodní deník, co sám do něj psal.



Dm                C                     Am

První kříž má pod sebou jen hřích,

          Dm   Am     Dm

samý pití a rvačky jen.

                             C                     Am

Chřestot nožů, při kterym přejde smích,

          Dm         Am     Dm

srdce-kámen a jméno Sten.



R:...



Dm                            C                Am

Já, Bob Green, mám tváře zjizvený,

           Dm                  Am       Dm

štěkot psa zněl, když jsem se smál.

                           C                      Am

Druhej kříž mám a spím v podzemí,

             Dm       Am   Dm

že jsem falešný karty hrál.



R:...


Dm                 C               Am

Třetí kříž snad vyvolá jen vztek,

         Dm              Am               Dm

Fatty Rogers těm dvoum život vzal.

                       C                  Am

Svědomí měl, vedle nich si klek.



Rec.:

"Já vím, trestat je lidský, ale odpouštět 
božský.

Ať mi tedy bůh odpustí."



                 F            C              Am

R2: Jen tři kříže z bílýho kamení

              Dm         Am     Dm

jsem jim do písku poskládal.

          F                    C               Am

Slzy v očích měl a v ruce znavený,

         Dm          Am                 Dm    D

lodní deník, a v něm, co jsem psal.




Rytmus



Brnkání

- Pohybujte rukou dolu/nahoru pořád stejně, jen někdy "trefíte" struny a někdy ne  - pomůže to držet 
stejné tempo

- Na ukulele se často využívá brnknutí ukazováčkem nebo kombinace palce a ukazováčku, při 
brnknutí dolu někdy naráz prostředníček a prsteníček

- Základní rytmy - poslouchat písničku, tleskat si do rytmu, zkoušet brnkání na stehně 

   příklady (D- D- D- D-, DU DU DU DU, DU DU -U DU nebo Calypso D- DU -U DU), kromě 4/4 jsou i 
jiné rytmy

- Akcent (silnější brnknutí) pomůže oddělit některé doby - např. zkuste DU DU -U DU na 2. a 4. době

- Ostré versus měkké brnkání (nehty palce a ukazováčku x bříška palce a ukazováčku) DU DU -U DU



Triplet 

- Tři brnknutí na jednu dobu, na ukulele je to často využívaná technika

- Často D ukazováček, D palec, U ukazováček, ale používají se různé varianty - pořadí prstů, někdy 
se též začíná odspodu.

- Hodně se tripletem vyplňuje pauza mezi zpěvem nebo sólová hra, může být ale i součástí 
doprovodu a samotného rytmu, který pro píseň zvolíme.



Tlumení strun, perkusivní ukulele

Chunk

- Chunk spodní částí place (při brnkání ukazováčkem) nebo zadní hranou (při brnkání prostředníčkem 
a prsteníkem), palcovej je jemnější a vhodný pro rychlejší rytmy), zadní hrana je znělejší a vhodné pro 
pomalejší brnkání.

- Před utlumením struny nesmí zaznít

- Přidání chunku do rytmů - zvolím dobu, na kterou brnkám dolu



Tlumení strun

- tlumení většinou malíček případně další volné prsty a uvolnění držení akordu – jen se dotýkat

- U barré jen uvolnění akordu a držet opravdu zlehka

- Příklad: Gentle swing - a raz a dva a tři a čtyř (2 a 4 tlumit)



Další perkusivní techniky (ukazováčkem přes pražce, cvrnknout do ozvučnice nebo do kobylky, dlaní 
přes struny apod.) Důležité je začít pomalu, rozpočítat si doby vymyslet to a postupně zrychlovat na 
požadované tempo. Zkuste kouknout na internetu na Jamese Hilla, pokud vás tohle zajímá detailně.



Ghost note

Palcem dolu brnknete jen přes strunu g. Zkusme např. Calypso na 1 a na 1+4 době



Finger Roll

- 4 prsty - s pomocí nehtů, začnu malíčkem, ruku držím v jedné poloze. Hýbu jen prstama.

- 8 prstů - podobné jako předešlé, jedu prvně nahoru a pak dolu, tady musí trochu pracovat zápěstí.

- 10 prstů - podobné jako 8, ale nejprve jde dolů palec, pak 8 prostů a nakonec zase dolů palec. To 
už si nacvičte za domácí úkol. Použijte to na Slavíky z Madridu.
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Jupí čerte









I
2 3

t

Itt
D                         G               D

Zatracenej život, čert aby to spral,

                                 A7

do nebe jsem se rouhal,

D                             G             D

než jsem se u baru vzpamatoval,

                A7           G

Belzebub vedle mě stál.



R:...



D                         G            D

Jó, rychle oplácí tenhleten svět,

                             A7

než bys napočítal pět,

D                              G                 D

Ďáblovým kaňonem musel jsem jet,

                       A7         D

když jsem se navracel zpět.



D                             G             D

Jak se tak kolíbám, uzdu v pěsti,

                              A7

schylovalo se k dešti,

D                                  G                   D

Belzebub s partou stál vprostřed cesty,

            A7             D

zavětřil jsem neštěstí.



      D7           G             D

R2: Povídám jupí čerte jdi radši dál 

                               A7       

potom mě za nohy vzal 

D                             G                  D

udělal jsem přemet, jak tůr jsem řval,

                     A7    G

do dáli jsem upaloval.

D                         G            D

To bylo v Dakotě vo vejplatě,

                                    A7

whisky jsem tam pašoval,

D                             G                D

a že jsem byl sám jako kůl v plotě,

                        A7            D

s holkou jsem tam špásoval.

 
D                                 G            D

Šel jsem s ní nocí, jak vede stezka,

                            A7

okolo červených skal,

D                                G           D

než jsem jí stačil řict, že je hezká,

                A7                  D

zpěněnej bejk se k nám hnal.

 
    D7            G               D

R: Povídám: jupí, čerte, jdi radši dál,

                                 A7

pak jsem ho za rohy vzal,

D                       G           D

udělal přemet a jako tur řval,

             A7   D

do dáli upaloval.



D                             G                D

To bylo v Dawsonu tam v saloonu

                             A7

a já jsem zase přebral,

D                                       G            D

všechny svý prachy jsem měl v talonu,

              A7            D

na život jsem nadával.



Melodie s akordy 


- Mačkáme dodatečné noty k akordu

- Pomohou různé polohy pro akordy (význam - jiné zabarvení tónu, kontrolovaná lenost, hraní 
melodie ve vyšší poloze)

- modifikace akordů v základní poloze např. - C jako 0003 nebo 0033 nebo 0005 a C7 jako 0001 
nebo 3003 nebo 3033

- Někdy pomůže při hledání melodie substituce

- Jak začít? 


Najít si (např. na internetu) akordy a použít sluch, pokud nechceme řešit noty a hudební ‣
teorie. 

Ty správné noty jsou většinou součástí akordů. 
‣
Vybrnkat melodii. 
‣
Vybrnkat melodii a celou dobu u toho držet určený akord. Někdy je dobré zkusit jinou ‣
variantu akordu, může to jít zahrát pohodlněji. 

Nakonec brnkat přes více strun a hrát melodii i s akordem dohromady.
‣
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Mackie Messer









Dvouprstý styl (Kimo Hussey)



- Už jsme prošli většinu témat, které budeme potřebovat - brnkání ukazováčkem i palcem, triplety, 
akordy, melodie s akordy.

- Dvouprstý styl se skládá z těchto nám již dobře známých komponent: melodie, harmonie, rytmus, 
tempo, dynamika - vše je potřeba.



- Hraje se:


Ukazováčkem na strunách a e c (melodie). 
‣
Palec hraje na strunu g nebo c proti ukazováčku a když zbyde čas tak ukazováček ještě ‣
brnkne (harmonie).

Výjimečně palec zahraje melodii, když je to zrovna na struně g.
‣
Ukazováček se nemusí trefit do přesné struny, nevadí, důležitý je rytmus a harmonie.
‣
Rytmus: někdy se hodí triplet, někdy stihnu jen melodii, někdy brnknu mezi tóny melodie ‣
ukazovákem a někdy palcem.

Je třeba dát pozor na tempo a nezrychlovat/nezpomalovat pokud to není chtěné
‣
Podle druhu melodie a nálady je třeba si pohrát s dynamikou, posune to interpretaci na ‣
daleko vyšší level.




Jak dělat aranž:

- najdu si základní akordy a zazpívám melodii, určím tempo

- vybrnkám ukazováčkem s palcem melodii za držení celých akordů

- pak teprve přidám brnknutí a zanalyzuji rytmus, jestli není lepší triplety apod.

- promyslím dynamiku (velice individuální, není na to pravidlo, je třeba praxe a vycítit to)

- Vymyslím intro a konec


Příklad, jak může vypadat intro:

Cdur















Fdur
















Gdur
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Blues 



12 taktů - budeme potřebovat:


Rytmus: a raz, a dva, a tři, a čtyř
◦
1, 4, 5 --> A, D, E --> A7, D7, E7
◦
4xA7, 2xD7, 2xA7, E7, D7, 2xA7 (Viz obrázek dole)
◦

Vylepšené akordy:

Zapojíme prsteníček a malíček na struně e nebo a
◦
Pokročilejší A7 nahradit postupem 0100, 0220, 0430, 0220
◦
D7 a E7 jako baré, A7 jako (2130{4}) pak můžeme tlumit
◦

Mezihra:

po posledním D7
◦
1. doba A7, pak na strunách c a e něco jako triplety na jednu dobu (CEC) od 4 pražce po 2.
◦
1. doba A7, a2a E7 - nechat znít do konce taktu
◦

Sólo:

Mollová pentatonika - jsme v A-moll, najdeme tón A na struně c (9. pražec) a ze stupnice A-◦
moll škrtáme 2. a 6. tón (A, C, D, E, G) --> Jakýkoliv tón z toho ladí do sóla

Bluesová stupnice - k mollové pentatonice přidám tón mezi 4. a 5. (5b) - v našem případě Eb ◦
--> možno použít do sóla, je to velice často používaná stupnice

Hledejte alternativní verze tří akordů, o kterých jsme mluvili a zkoušejte, jak zní, sóla se dají ◦
stavět i na těch akordech






Doporučuji nahrát si 12 taktové blues třeba na telefon a zkoušet sóla k tomu.














12 BAR BLUES MEZIHRA MOLL
PENTATONIKA

BLUESOVA
STUPNICE
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Blues na cestu poslední 
A                           D7 
Černej nebožtíku, máš to ale kliku,

A                                    A7

za chvíli do temný hlíny budeš zakopán,

D7

černej nebožtíku, máš to ale kliku,

A

za chvíli do temný hlíny budeš zakopán,

E7                              D7                          A

nás jsi nechal v bídě, sám se vezeš jako pán.



Jen kopyta koní hrany tobě zvoní,

málo lidí dnes pro tebe slzy polyká,

jen kopyta koní hrany tobě zvoní,

málo lidí dnes pro tebe slzy polyká,

je to smutnej funus, chybí ti tu muzika.



Kam ti pozůstalí, kam ti vlastně dali

věnce, kytky, pentle, svíce, marně se ptám,

kam ti pozůstalí, kam ti vlastně dali

věnce, kytky, pentle, svíce, marně se ptám,

proč je rakev holá, to ty asi nevíš sám.



Můj milej nebožtíku, když nemáš na muziku,

poslechni si moji radu trochu nevšední,

černej nebožtíku, když nemáš na muziku,

poslechni si moji radu trochu nevšední,

zazpívej si sám blues na cestu poslední.

RYTMUS V12 PREDCHOZI
KAPITOLA

MEZI SLORAMI JE MOINE

HRA'T MEL IHRA V12 PREDCHOZI

RAPITOLA


