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ABSTRAKT

Tato diplomová práce se komplexně zabývá historií České hudební společnosti.
Práce je rozdělena do dvou hlavních oddílů. V prvním se zabývám celkovou historií
společnosti od jejích počátků až po současnost a ve druhém se věnuji organizační
struktuře jednotlivých složek české hudební společnosti.
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I. ÚVOD

Od dětství jsem se setkávala s akcemi České hudební společnosti a několikrát
byla i jejich součástí. Mezi ně patřila po dobu několika let má účast na letním
interpretačním semináři staré hudby ve Valticích a v roce 2000 letní tábor hráčů na
smyčcové nástroje, který se konal pod záštitou Hudební mládeže ČR. Na tyto akce
mám moc hezké vzpomínky. Když jsem však potřebovala zjistit nějaké potřebné
údaje o České hudební společnosti (ČHS), nepodařilo se mi najít žádnou publikaci,
která by se komplexně zabývala informacemi o této společnosti. Ani na internetu se
v podstatě žádné poznatky nedají získat. Z důvodu podle mě naprostého nedostatku
informací

o

České

hudební

společnosti

a

nekomplexního

zpracování

této

problematiky jsem si vybrala pro svoji diplomovou práci téma zpracování historie
této společnosti.
Literatury к tomuto tématu opravdu není mnoho. Díky paní Evě Štrausové,
tajemnici ČHS, a paní Míle Smetáčkové, předsedkyni společnosti, jsem dostala
kontakt na Státní oblastní archiv na Praze 4 na Chodově, kde bývalý předseda
doc. Jiří Bajer uložil veškerou dokumentaci vztahující se к historii společnosti od
jejích počátků do roku 1994. Materiálu ke zpracování tam bylo vskutku mnoho,
trvalo mi skoro tři měsíce, než se mi podařilo celý archiv společnosti zpracovat.
Díky tomuto zdroji, který mohu označit za hlavní, jsem si dokázala udělat celkovou
představu o historii, organizaci a struktuře společnosti. Prameny vztahující se
к historii

společnosti

po roce

1994 jsem

získala z archivu ČHS

uloženého

v Radlické ulici, sídle společnosti.

Ve své práci bych chtěla navázat na diplomovou práci Evy Číhalové Česká
hudební společnost

(Společnost pro hudební výchovu) - tradice, současnost

a siřeji

se zabývat problematikou historie České hudební společnosti a jejích jednotlivých
složek.
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Za cíl své práce si kladu podrobné zpracování historie, struktury a výsledků
práce České hudební společnosti od jejích počátků až po současnost s přihlédnutím
к návaznosti její práce na Československou společnost pro hudební výchovu.
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II. HISTORIE
1. Důvod vzniku ČHS
ČHS vznikla v 1. polovině 70. let díky zvláštní souhře protikladných
zájmů.
a) Snahy

hudebních

umělců,

vědců

a

pedagogů

udržet

v podmínkách

„normalizace" legální základnu pro spolkovou činnost v příslušných oborech
(např. pro skladatelské společnosti s dávnou tradicí - Společnost Antonína
Dvořáka). Umožnit vznik dalším zájmovým organizacím, který by v tomto
období jinak nebyl možný (Společnost Bohuslava Martinů) a fakticky
obnovit činnost České společnosti pro hudební výchovu, která byla právě na
počátku 70. let zrušena jako organizace „poznamenaná krizovými jevy".
b)

Snahy ministerstva vnitra a ministerstva kultury zahrnout všechny „spolky",
které už samotnou svou mnohostí a rozmanitostí byly podezřelé a nežádoucí,
pod jedno přehledné a kontrolovatelné vedení. Výsledek však byl opačný,
ČHS se podařilo znepřehlednit aktivity nejrůznčjších složek a vyjmout je
z přímého dohledu. Nebylo v silách pracovníků ministerstva kultury osobně
zkontrolovat desítky akcí konaných na desítkách míst celého tehdejšího
Československa.

Na

těchto

akcích

se

uplatňoval

duch

liberalismu,

pluralitních výchovně vzdělávacích principů a emancipace práv jedince

na

svobodnou volbu. Společnost se však nepouštěla programově do střetu
s režimem kvůli finanční závislosti na dotacích Českého hudebního fondu.
Díky této společnosti se mohli seberealizovat nejen nadšení hudební amatéři, ale
i umělci vyřazení po roce 1970 se svých pracovišť a z veřejného hudebního života.

v

2. Československá společnost pro hudební výchovu
Úkolem České hudební společnosti bylo moderní formou centrálně řešit
zájmovou péči o otázky hudebního života v Československu. Vznik této společnosti
měl svůj historický

kontext. Její práce navazuje na snahy

Československé

společnosti pro hudební výchovu, kde se sdružovali hudební pedagogové, kteří
chtěli

vytvořit

národní

a nadnárodní

organizace

pomáhající

organizovat

a

popularizovat hudebně výchovné dění. Myslím si, že bude dobré kvůli pochopení
10

historického

kontextu

na

následujících

řádkách

stručně

nastínit

historii

Československé společnosti pro hudební výchovu.
Československá a mezinárodní společnost pro HV vznikly v roce 1934.
O dva roky později se v Praze uskutečnila první mezinárodní konference o hudební
výchově. V době druhé světové války i po ní sc toto dění zastavilo. Po roce 1948 se
v Československé republice objevily nové organizační platformy, ale nebyla zde
jasná koncepce a organizace všeobecně vzdělávacího školství. Až v roce 1965. kdy
se konala celostátní konference Svazu československých skladatelů o hudební
výchově lidu a zkvalitnění hudební výchovy, byl vznesen požadavek koncepčnčorganizačního centra zaměřeného na hudební výchovu. Na konferenci byl ustaven
přípravný výbor Československé společnosti pro HV a o dva roky později. 29. září
1967, vznikla Československá společnost pro hudební výchovu (ČSHV). ČSHV se
stala relativně samostatnou součástí Svazu československých skladatelů, který byl
jejím garantem a gestorem. Prostřednictvím Svazu československých skladatelů
poskytovalo finanční prostředky ČSHV ministerstvo kultury. Společnost a její
orgány zorganizovaly vedle několika desítek odborných seminářů к teoretické
problematice i praktické kurzy progresivních hudebně výchovných metod.

Mezi

hlavní výsledky činnosti ČSHV patří podíl na rozpracování nového progresivního
pojetí hudebně výchovné práce na všeobecně vzdělávacích školách a významná
pomoc při jeho prosazování do praxe. Díky ní došlo к včlenění alternativně
volitelného předmětu hudební výchova do učebního plánu gymnázií. Vedle těchto
přínosů však musím zmínit i problematická místa ČSHV, nepodařilo se jí
vypracovat globální a dlouhodobou koncepci hudebně výchovné práce, péče
o rozvíjení progresivních vyučovacích metod se omezovala pouze na Orffovu školu,
nevyrovnaná byla práce v jednotlivých místních odbočkách společnosti i úroveň
práce jednotlivých komisí. Vzhledem к ukončení práce Svazu československých
skladatelů, jehož byla ČSHV součástí, nastala na konci roku 1971 situace, kdy bylo
nutné oddělení společnosti od Svazu československých

skladatelů a potřeba

vytvoření nových podmínek pro její další činnost, z čehož vyplývá nezbytnost její
právní likvidace. V době právní likvidace, tj. od 1. 1. 1972, došlo ke schválení
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koncepce nové České hudební společnosti ministerstvem kultury (27. března 1972),
je to tedy součást jednoho a téhož vývojového procesu.

3. Přípravný výbor - tři etapy činnosti 1
3.1. První etapa - hledání nových cest a forem
V této etapě dochází к právní likvidaci ČSHV a následné schválení koncepce
ČHS. Přípravný výbor ČHS (dále PV) byl ustaven 27. března 1972. Tvořilo ho
předsednictvo, schválené kádrovým odborem ministerstva kultury Československé
republiky, a jeho aktiv, kandidáti PV.

Členové předsednictva:
PhDr. Jiří Bajer, CSc.

předseda, vědecký pracovník Ústavu teorie a
dějin umění Československé akademie věd

PhDr. Jan Budík

místopředseda,
výchovy

vedoucí

Výzkumného

oddělení
ústavu

hudební

pedagogického

v Praze
Jan Hanuš

místopředseda, hudební skladatel

Kandidáti:
Viktor Kalabis

hudební skladatel, pracovník hudební redakce
Československého rozhlasu v Praze

doc. PhDr. František Sedlák, CSc. pracovník katedry hudební výchovy Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy
Jan Dostal

vedoucí redaktor pedagogické redakce národního
podniku Supraphon

Čestmír Stašek

učitel

lidové

školy

umění

(specializované

účelové studium), sbormistr Pražského dětského
sboru
Dagmar Palacká

stálá externí redaktorka Zemědělských novin

1

V této části vycházím ze způsobu členění činnosti přípravného výboru uvedených v podkladech pro hlavní
referát ustavující konference České hudební společnosti.
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Ministerstvo kultury zřídilo 31. března 1972 sekretariát budoucí organizace a
s platností od 1. dubna téhož roku byl sekretariát začleněn do Hudebního studia při
správě kulturních zařízení ministerstva kultury ČSR v Praze.

3.2. Druhá etapa - do schválení ČHS
Druhou etapou lze označit období mezi březnem roku 1972 a 7. březnem
1973, kdy ministerstvo vnitra ČSR schválilo CHS jako dobrovolnou společenskou
organizaci. Činnost jednotlivých složek přípravného výboru probíhala ve třech
souběžných, vzájemně spjatých a často podmíněných oblastech. V Praze dne
28. dubna 1972 byl dr. Jiří Bajer, CSc. pověřen funkcí předsedy přípravného výboru
ČHS. Za svoji činnost odpovídal řediteli Hudebního studia a ministerstvu kultury
Československé republiky.

Oblast politicko-organizační a koncepční práce
Oblast politicko-organizační a koncepční práce se zaměřovala na dvě hlavní
činnosti, zpřesňování a dotváření koncepce činnosti ČHS

a jejího začlenění do

kulturně politického života Československé republiky, a formování vnitřní struktury
budoucí organizace. Do těchto činností spadá redigování návrhu organizačního
řádu, aby mohl být schválen ministerstvem vnitra. Koncepce se postupně vytvářela
v procesu sjednocování představ a názorů přípravného výboru se stanovisky
vrcholných stranických a státních orgánů. Probíhala jednání ohledně začlenění ČHS
do kulturně politického života s Československým rozhlasem, Československou
televizí, Ústavem pro kulturně výchovnou činnost, Českým hudebním fondem,
Svazem českých skladatelů a koncertních umělců atp.
Dva základní principy vnitřní struktury budoucí organizace byly převzaty na
základě pozitivních zkušeností od bývalé ČSHV. tj. územní členění do odboček a
obsahové či tematické členění do odborných komisí.

v

Oblast činnosti pro členskou základnu bývalé CSHV
Přípravný výbor ČHS převzal od ČSHV po její likvidaci závazek udržet
ve vědomí dosavadního členstva kontinuitu společensky prospěšné práce na poli
13

hudební výchovy, a získat tak jádro členské základny pro novou organizaci. Tím
převzal také řadu závazků finančních.
Uvádím zde výčet akcí, které PV s pomocí sekretariátu v dobč před
schválením ČHS uskutečnil.

1972
• Druhý ročník dvouletého sbormistrovského kurzu v Praze (36 účastníků) ve
spolupráci s ústředního výboru KSČ.
•

Roční

sbormistrovský

kurz

v Ostravě

(150

účastníků)

spolu

s KPU

Severomoravského kraje.
•

Pětidenní pravidelný

kurz modernizace hudební výchovy (100

účastníků)

v Chebu.
•

Finanční příspěvek

к semináři

sbormistrů při I. festivalu dětských

sborů

v Olomouci.
• Uspořádání tří přednášek maďarského pedagoga Gyórgy Tegzeoli o maďarské
hudební výchově ve spolupráci se střediskem Maďarské kultury v Praze.

1973
• Tři sbormistrovské semináře ve spolupořadatelství s Českým hudebním fondem.
• II. festival dětských pěveckých sborů v Olomouci.
Na výše zmíněných akcích se PV ČHS podílel finančně a obsahově svými lektory.
• Pětidenní kurz modernizace HV v Chebu.
• Lektorské zajištění přednášek na téma modernizace HV a hudební aktivizace dětí
pro KPÚ Jihomoravského kraje v Brně a Zlíně (tehdy Gottwaldov).

Zahraniční styky
Úkolem pro tuto oblast bylo udržování a nové navazování kontaktů se
zahraničními partnery. Týkalo se to hlavně role národní členské organizace
v Mezinárodní společnosti pro HV (ISME), prohloubení vzájemných styků a
spolupráce s partnerskými národními organizacemi ISME v socialistických zemích
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a vedle toho navazování kontaktů nad rámec ISME, především s Mezinárodní
hudební radou UNESCO.

3.3. Třetí etapa - od schválení ČHS ministrem vnitra
Přípravný

výbor v této etapě začal

pracovat jako

právoplatný

orgán

organizace mající vlastní právní subjektivitu včetně práva mít vlastní majetek a
samostatně hospodařit. Hlavní činností přípravného výboru se zaměřila na přípravu
ustavující konference.

Oblast politicko-organizační a koncepční práce
V rámci příprav na ustavující konferenci bylo nutné rozšíření přípravného
výboru o tyto členy:
Noví členové PV:
doc. PhDr. Vladimír Hudec

vedoucí

katedry

Filozofické

hudební

fakulty

vědy

a

Univerzity

výchovy
Palackého

v Olomouci
prof. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.

vedoucí katedry pedagogiky Filozofické fakulty
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně

Helena Karásková

vedoucí redakce hudebního vysílání pro děti a
mládež Čs. rozhlasu v Praze

PhDr. Jiří Majer

zástupce ředitele konzervatoře v Brně

PhDr. Eva Můllerová

pracovnice ministerstva školství ČSR v oblasti
HV a LŠU

doc. Josef Pazderka

vedoucí katedry hudební výchovy Pedagogické
fakulty v Ústí nad Labem

PhDr. Jiří Pilka

dramaturg Východočeského komorního orchestru
v Pardubicích

Radko Rajmon

pracovník

oddělení

hudební

výchovy

Výzkumného ústavu pedagogického v Praze
PhDr. Marie Rysplerová

dramaturg
v Praze
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hudebního

vysílání

Čs.

televize

Přípravný výbor svým složením odpovídal zásadě uplatnění vedoucí úlohy
strany, ze 17 členů výboru bylo sedm z nich členy strany.
V listopadu roku 1973 se ustavila ze středu přípravného výboru pětičlenná
pracovní skupina určená к zajištění operativního řízení a provádění úkolů spjatých
s přípravou ustavující konference. Tato skupina se scházela v mezidobí schůzí
přípravného výboru operativně podle potřeby. Mezi její členy patřil dr. Jiří Bajer,
dr. Jan Budík, Jan Hanuš, dr. Eva Mullerová a Radko Rajmon.
Ke konkrétní práci na přípravě ustavující konference byly jmenovány dvě
pracovní skupiny:
a) Skupina politicko-ideová byla pověřena přípravou analýzy činnosti ČSHV
a dosavadní činnosti přípravného výboru. Její další úkol tkvěl v přípravě
podkladů pro referát na ustavující konferenci a v přípravě plánu práce.
Do této skupiny patřil dr. J. Bajer, dr. J. Budík, J. Hanuš, doc. V. Hudec,
prof. V. Jůva. dr. J. Majer, dr. E. Mullerová a doc. F. Sedlák.
b) Skupina politicko-organizační měla za úkol řešit organizační přípravu
konference. Jejími členy byli dr. V. Korbel, dr. J. Macková, D. Palacká.
R. Rajmon a Č. Stašek.
Proces legalizace činnosti přípravného výboru vůči orgánům státní
správy byl završen v březnu roku 1975, kdy došlo к jeho zápisu jako představitele
budoucí dobrovolné společenské organizace do seznamu organizací na odboru
vnitřních věcí obvodního národního výboru v Praze 1.
Ministerstvo kultury schválilo kontrolní a revizní komisi CHS, což byl
konečný krok к dotvoření vnitřní struktur}' přípravného výboru.
Členové kontrolní a revizní komise:
JUDr. Václav Holas

pracovník

oborového

podniku

Čs.

hudební

nástroje v Hradci Králové
doc. PhDr. Libor Melkus, CSc.

katedra hudební vědy

a výchovy

Filozofické

fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. Zlata Fořtová

profesorka gymnázia Jana Keplera v Praze 6

Jan Kostečka

odborný asistent Pedagogické fakulty Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Brně
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PhDr. Jana Melicharová

učitelka lidové školy umční v Jihlavě

Na podzim roku 1973 se struktura odborných komisí oproti původnímu
členění z přelomu let 1972 - 73 prohloubila. Postupně byl vytvořen systém čtyř
odborných sekcí, které se pak dělí v komise a subkomise.
a) Sekce kulturně politická odráží závažnost politického poslání ČHS. Její
součástí

je

komise

pro

styk

a

spolupráci

s národními

výbory,

se

společenskými organizacemi, s hudebními společnostmi, uměleckými svazy
a Československým rozhlasem a Československou televizí.
b) Sekce pedagogická podchycuje všechny oblasti HV a ve struktuře komisí
dochází к funkčnímu sepjetí problematiky HV na jednotlivých stupních a
typech škol s problematikou přípravy učitelů pro tyto školy.
c) Sekce pro zájmovou činnost navazuje kontakt s oblastí působnosti Ústavu
pro kulturně výchovnou činnost a jeho útvary zájmové umělecké činnosti.
d) Sekce tvůrčí a výzkumná j e teoreticky výzkumnou i umělecky podněcující
základnou péče o co nejbohatší uplatnění hudebního umění v nejširších
vrstvách společnosti.
ČHS začala díky podnětu ministerstva vnitra řešit otázku vztahů ČHS a
speciálně zájmově zaměřených společností jakými jsou např. Společnost Antonína
Dvořáka, Společnost Josefa Bohuslava Foerstra atd., které vznikly v okruhu
zájemců, znalců a obdivovatelů našich předních skladatelských osobností za účelem
uctít jejich památku a šířit jejich dílo. V prosinci 1974 a březnu 1975 se sešel
přípravný výbor s jejich představiteli a začala se řešit uvažovaná

integrace.

Výsledkem bylo navržení určitého modelu řešení integrace vytvořením

typu

zájmové specializované společnosti, která by byla odbornou sekcí ČHS.
Mezi další úkoly přípravného výboru patřilo vytvoření členské základny,
jejíž součástí a jádrem se měla stát členská základna bývalé ČSHV, ale vedle toho
se chtěl zaměřit i na široký okruh odborníků a milovníků hudby, jejichž zájem
budou pokrývat čtyři sekce ČHS.
ČHS uskutečnila na přelomu května a června roku 1974 rozsáhlý nábor
nových členů formou rozesláním asi 1500 přihlášek na školy všech typů a stupňů,
do kulturních institucí atd. Členství bylo možné individuální nebo kolektivní.
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Oblast činnosti pro členskou základnu bývalé ČSHV
• 1. - 7. 7. 1974: Interpretační seminář v Příbrami.
• Podzim 1974: cyklus deseti přednášek pro učitele okresu Praha-Západ.
• Únor 1975: roční kurz hry na zobcovou flétnu pro pokročilé.
• Duben 1975: sbormistrovský seminář v Jirkově.
• Květen 1975: konference na téma Bedřich Smetana a současná česká hudební
kultura, spolupráce ČHS se Svazem českých skladatelů a koncertních umělců a
Muzeem Bedřicha Smetany.
• Seminář Hudební nástroj ve škole pořádaný na Slovensku, spolupráce ČHS se
Slovenskou společností pro HV a oborovým podnikem Čsl. hudební nástroje.
• Srpen 1975: týdenní kurz modernizace HV v Chebu.
• Září 1975: sbormistrovský seminář v rámci Festivalu dětských pěveckých sborů
v Olomouci.
•

Listopad

1975: sbormistrovský

seminář v rámci Festivalu vokální

tvorby

v Jihlavě.
• Setkání přátel komorní hudby: 27. - 28. 4. 1975 Nový Jičín
4 . - 5. 5. 1975 Praha

Zahraniční styky
Přípravný výbor informoval partnerské organizace v socialistických
zemích o svém ustavení. Do zahraničních aktivit lze zahrnout účast prof. Dimitrije
Kabalevského,

čestného předsedy

ISME

ze Sovětského

svazu, na

semináři

o estetické výchově v prosinci roku 1974, což otevřelo možnou spolupráci se
sovětskou sekcí ISME.
Při návštěvě dr. Jiřího Bajera Budapeště (1975) došlo к setkání se
zástupci

maďarské

sekce ISME

a vypracování

návrhu

dvoustranné

dohody

o vzájemné spolupráci obou národních společností.
Doc. dr. František Sedlák, CSc. se v roce 1975 setkal s předsedkyní
Polské společnosti pro hudební výchovu Hannou Lachertovou ve Varšavě a řešily
se otázky spolupráce s polskou sekcí ISME.
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4. Ustavující konference CHS
Celý referát se nesl v komunistickém duchu. Upozorňoval na problém
pasivního přijímání hudby většinou lidí (více než 90%) a problém kvality a míry
posluchačské

zainteresovanosti.

Hudba

slouží

spíše jako

kulisa

než

zdroj

estetického prožitku.
ČHS chce napomáhat při organizování a rozvoji místních forem hudebního
života v těch oblastech, kde j e toho zvláště zapotřebí (např. akce Hrajeme hudbu
přátel v řadě okresních a menších měst Jihočeského kraje v roce 1975). Důležitou
roli by měli hrát učitelé hudby.
Svým posláním vyplňuje ČHS prostor, o který přímo nepečuje žádná jiná
z dosavadních existujících organizací a institucí jako Hudební mládež ČSR, Kruhy
přátel hudby, Ústav pro kulturně výchovnou činnost, Výzkumný ústav pedagogický,
Ústav pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ad. Sledují vždy celkovou
problematiku jednotlivých oblastí hudebního života a hudební výchovy lidí, ale
nestačí svou kapacitou odborně zajistit proces realizace a společenský dopad svých
zjištění.

4.1. Rezoluce ustavující konference ČHS
Ustavující konference vytyčuje tyto hlavní úkoly ČHS pro rok 1976

a další

období 17 :
1) Pracovat v krajských odbočkách, sekcích a komisích. Prací v sekcích,
komisích a krajských odbočkách přispívat na všech úrovních ke sblížení a
vzájemnému proniknutí socialistické hudební kultury a pedagogiky do
hudebního života a výchovy. Vést učitele všeobecně vzdělávacích škol
i lidových škol umění к tomu, aby působili stále více nejenom jako
vzdělavatelé, ale jako kulturně političtí pracovníci se širokým vlivem na růst
ideově

estetického

cítění

a

hudebního

vkusu

v nejširších

vrstvách

socialistické společnosti.
2) Pro povzbuzení iniciativy dalších institucí, organizací i jednotlivců na poli
hudební propagace, výchovy a výměny zkušeností pracovat a organizovat
1

Rezoluce ustavující konference Č H S
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vlastními silami i ve spolupráci s jinými organizacemi a institucemi vzorové
akce typu „Setkání přátel komorní hudby"', ..Hrajeme hudbu přátel'', kurz
..Modernizace hudební výchovy'' apod.
3) Promýšlet a prosazovat nové pojetí hudební výchovy jako složky úsilí
0 výchovu všestranně rozvinutého člověka socialistické a komunistické
společnosti.

Zvláštní

pozornost

věnovat

hledání

optimálních

forem

a

efektivních metod od působení na děti předškolního včku až po výchovu
dospělých. Zejména napomáhat kvalitativnímu i kvantitativnímu rozvoji
různých forem hudební výchovy mimo rámec povinné školní docházky.
Usilovat o všestrannou a kvalitní přípravu učitelů - hudebníků pro všechny
typy škol a stupně hudebního vzdělávání. Prostřednictvím členů CHS odborníků

poskytovat

ideově

odbornou

pomoc

při

experimentálním

ověřování nových progresivních forem a metod hudební výchovy všeho
druhu.
4) Iniciativně působit při řešení dlouhodobé koncepce masové hudební výchovy
lidu. Podílet se v tomto smyslu na reprezentativních jednáních zejména
s představiteli jejích masových prostředků (rozhlasu, televize).
5) Spolupracovat s orgány státní správy, národními výbory, ROH, SSM. SČSP,
Ústavem

pro kulturně

výchovnou

činnost

a dalšími

organizacemi

a

institucemi na usměrňování zájmu o hudební propagaci výchovy a vzdělání.
6) Podporovat

vědeckopopularizační

práci

v oboru,

kterou

ČHS

sleduje,

rozšiřování publikačních možností, doporučovat udělování odměn, pořádání
tématických akcí apod.
7) Pečovat o novou tvorbu pro mládež a děti (ve spolupráci s SČSKU a jinými
organizacemi), o výchovné koncerty, o hudební výchovu dospívající mládeže
(za spolupráce s Hudební mládeží ČSR), o pořadatelství hudebního života
v městech (spolu s Kruhy přátel hudby) apod.
8) Soustřeďovat poznatky o hudebně výchovném a pedagogickém dění u nás
1 ve světě, napomáhat výměně zkušeností doma i se zahraničními partnery,
v první řadě v socialistických zemích, vést účelnou dokumentaci o vývoji
hudební výchovy u nás.
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9) Spolupracovat se Slovenskou společností pro hudební výchovu na řešení
společných úkolů.
10) Reprezentovat československé hudební dění v dané oblasti na mezinárodním
poli.

v

5. Druhá konference CHS
Druhá konference společnosti se konala ve středu 5. května 1982 od 10:00 do
16:30 hodin v Malém sále Paláce kultury v Praze. Hlavním programem konference
bylo zhodnocení činnosti ČHS v období mezi ustavující konferencí a 2. konferencí
společnosti a příprava programu úkolů pro nastávající období.
Účastníci s uspokojením konstatovaly značné rozšíření činnosti a členské
základny ČHS oproti roku 1975, byla ustálena organizační struktura společnosti,
dokončena koncepce její činnosti i představa o formách její realizace. V průběhu
druhé konference byla přijata do svazku společnosti Hudební mládež ČSR a
Společnost Josefa Bohuslava Foerstra. Díky Hudební mládeži se členská základna
rozšířila o osm tisíc členů.
5.1. Vzdělávací a výchovná činnost ČHS
Činnost ČHS se v předcházejícím období (1975 - 1982) orientovala dvěma
hlavními směry. Prvním směrem byla činnost vzdělávací a výchovná v návaznosti
na realizaci nové soustavy školské výuky na základních a všeobecně vzdělávacích
školách. Učitelé hudební výchovy bohužel nebyli na dostatečné odborné úrovni,
proto se ČHS snažila o zvýšení jejich úrovně tím, že jim nabídla široké spektrum
doplňkových kurzů a školení. Tyto kurzy a školení měly různé formy, přímé
výukové kurzy (typu Kurz modernizace hudební výchovy v Chebu), volná setkání
učitelů hudební výchovy s hudebníky к doplňkovému studiu souborové hry (typ
Setkání přátel komorní hudby v Bechyni) nebo interpretační soutěže typu DvořákČajkovskij. 17 Interpretační

seminář Setkání přátel komorní hudby v Bechyni,

interpretační soutěž Dvořák - Čajkovskij, které ČHS pořádala, a spoluúčast při

1

Informace o těchto kurzech rozvedu později.
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pořádání festivalů Svátky písní v Olomouci. Jihlavě a soutěže sborových těles Písně
přátelství lze zařadit mezi akce celostátního významu.
Členové ústředního výboru začali uvažovat o zaměření se vedle výše
zmíněných kurzů na hudební výchovu mládeže mimo školu, tj. v jejich volném
čase. Dalším problémem, kterým se společnost zabývala, j e únik absolventů
lidových škol umění ze sféry aktivní hudební seberealizace. Proto chtěla ČHS
organizačně podchytit a zaměřit se na podporu vzniku neformálních amatérských
hudebních souborů převážně komorního typu u mládeže ve věku 1 5 - 1 9 let.
Od

počátku

spolupracovala

ČHS

s krajskými

pedagogickými

ústavy,

pedagogickými školami a pedagogickými fakultami při řešení otázek spojených
s úspěchem nového pojetí výuky hudební výchovy - jednotný výklad zaváděných
osnov a zvyšování odborné úrovně učitelů hudební výchovy. V průběhu let 1976
1981 se uskutečnilo celkem 61 akcí seminárního nebo kurzového typu, kterými
ČHS přispěla к zavádění nového modelu hudební výchovy.

5.2. Zájmová umělecká a spolčovací činnost ČHS
Druhým směrem ČHS byla činnost na poli zájmové umělecké a spolčovací
činnosti. Oblíbenými se staly sbormistrovské semináře pořádané v Jirkově, Jihlavě
a Olomouci. V letech 1976 - 1981 uspořádala komise dětského sborového zpěvu 16
seminářů zaměřených

na řešení dílčích technických

i obecnějších

problémů

dětského sborového zpěvu.
Mezi problematická místa tehdejší kulturní scény patřil nedostatečný počet
souborů s jednotlivci zabývající se hudbou starší a současnou. Proto vznikly v rámci
ČHS zájmové společnosti zabývající se určitým druhem hudby (hudba starých
stylových období, hudba jazzová atp.), nebo zaměřující se na

významného

skladatele. Mohli se zde vedle sebe scházet amatérští hudebníci s profesionály, lidé
nejrůznějších profesí a všichni se podíleli na spolkovém dění toho daného
zájmového sdružení.
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5.3. Sekce tvůrčí a výzkumná
Sekce

tvůrčí

a výzkumná

sdružovala

zájemce o

odborné

činnosti

nepedagogické. Její hlavní akcí byly od roku 1979 „Muzikologické dialogy", jejichž
hlavním

pořadatelem

se stala

CHS. Jednalo

se o semináře

zabývající

se

problematikou hudební regionalistiky a aktualizací významných kulturních výročí.
Součástí Muzikologických

dialogů se od roku

1980 stala Tribuna

mladých

muzikologů, přehlídka práce studentů a absolventů oboru hudební historie a
hudební pedagogiky na pedagogických a filozofických fakultách ČSR. Jako příklad
uvedu některá témata Muzikologických dialogů:
- Muzikologické dialogy 1979, Zábřeh na Moravě, tematické okruhy: Hudba
- j e j í sociální funkce a problematika sociologických výzkumů; К hudebním
tradicím Zábřežska a Šumperska; Jan Dismas Zelenka a dnešek.
- Muzikologické dialogy 1980, Jaroměřice nad Rokytnou, tematické okruhy:
problematika hudby v Jaroměřicích, regionalistický výzkum jihozápadní
Moravy.

5.4. Zájmová sdružení
Se zájmovými sdruženími se v původní koncepci činnosti ČHS nepočítalo.
Prvním

sdružením

vzniklým

v rámci společnosti

byla

Společnost

Bohuslava

Martinů v roce 1977, od té doby vzniklo do doby 2. konference osm dalších
společností významných českých skladatelů. Díky těmto společnostem došlo ke
značnému rozšíření členské základny a uspořádání celé řady koncertů, besed a
přednášek.
1977

Společnost Bohuslava Martinů, Společnost Leoše Janáčka

1978 Společnost

Zdeňka

Fibicha,

Společnost

Otakara

Ostrčila.

Společnost

Bedřicha Smetany
1980 Společnost Vítězslava Nováka
1981

Společnost Josefa Suka. vznik přípravného výboru Společnosti pro starou
hudbu
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Jednotlivé

společnosti

společnostmi význačných

byly

v kontaktu

s obdobnými

českých skladatelů v zahraničí -

sesterskými

Společnost

Leoše

Janáčka ve Švýcarsku a Finsku, Společnost Bedřicha Smetany ve Švédsku a Polsku.
Od roku 1978 do roku 1981 pracovalo v rámci ČHS zájmové sdružení
Komise pro oslavy 300. výročí lesního rohu v Čechách.

5.5. Teritoriální odbočky
Teritoriální
zprostředkovávají

odbočky
působení

patří

к důležitým

společnosti

v místech

článkům

struktury

ČHS,

po celé

republice

a jsou

prostředkem aktivizace členské základny. Většina z nich vznikla v roce 1976 a
1977. V této době došlo к ustavení krajských poboček ve všech krajích (mimo
Středočeský kraj) a ve čtyřech okresech. Odbočky uspořádaly v letech 1976 - 1981
43 akcí a z nich 29 bylo věnováno doškolovacím kurzům pro učitele hudební
výchovy v krajích (kurzy taktovací techniky, sbormistrovské kurzy, metodické
kurzy atp.), mezi další typy pořadů patřily různé pořady hudebně vzdělávacího typu.

5.6. Zahraniční styky
1) Reprezentativní styky
Do této skupiny patří navázání styků s ISME v rámci 14. celosvětového
kongresu ISME ve Varšavě (1980), kam bylo vysláno pět aktivních účastníků
(mluvčích) a dva soubory, a osobní návštěvy členů výboru ISME v Československé
socialistické republice.

2) Pracovní styky
Pracovní

styky

udržuje

ČHS

především

s partnerskými

organizacemi

v socialistických zemích. Devatenáctého prosince 1979 došlo к dohodě s Kulturním
svazem Německé demokratické republiky a v roce 1982 se podepsala podobná
smlouva s maďarskou sekcí ISME. Podobné plány měla ČHS i s polskou sekcí
ISME.
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3) Kontakty s významnými

interprety, pedagogy a muzikology a institucemi

působícími v oblasti hudební výchovy
Do této skupiny patří kontakty

se sesterskými

společnostmi

českých

hudebních skladatelů v zahraničí.

4) Spolupráce s kulturními a informačními středisky socialistických států v Praze
К nejrozvinutčjší spolupráci docházelo mezi ČHS a Maďarským kulturním
střediskem ve formě spolupořadatelství akcí společnosti.

5) Vyslání a přijetí
ČHS v období 1977 -

1981 vyslala celkem 35 svých členů na studijní

pobyty, festivaly nebo semináře do zahraničí a v tomtéž období přijala 44 cizinců na
různé svoje akce.

6) Cestovní zprávy
Každý člen ČHS, cestující do zahraničí, musel sepsat zprávu o své služební
cestě. Ve vlastní zprávě musely být obsaženy tyto body: charakteristika akce,
splnění odborného účelu služební cesty, vyhodnocení výsledku služební cesty
z hlediska
politického

zahraniční

reprezentace

hlediska,

časový

a

propagace

přehled

o

Československa

pobytu

v zahraničí,

a

kulturně

vyhodnocení

organizačního zajištění pobytu, důležité informace, závěr a prohlášení o tom, že se
v době pobytu nekonalo žádné jiné zasedání mezinárodní nevládní organizace.

5.7. Publikační činnost
Tato činnost patřila mezi důležitou součást aktivit společnosti, byla to forma
prezentace činnosti ČHS před českou kulturní veřejností.
Mezi vydanými tituly se objevovaly kongresové sborníky z pořádaných akcí,
sborník

materiálů

z konference, členské zpravodaje jednotlivých

členský bulletin ČHS ad.
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společností,

Na konferenci byl zvolen ústřední výbor a kontrolní a revizní komise v tomto
složení:

Ústřední výbor ČHS
Předseda:
PhDr. Jiří Bajer, CSc.

vedoucí sekce hudební vědy ČSAV, Praha

Místopředsedové:
prof. dr. Evžen Valový, CSc.

prorektor JAMU, Brno - zástupce pedagogické
složky

zasl. um. Jan Hanuš

hudební

skladatel,

Praha

-

zástupce

oblasti

zájmových sdružení
František Kováříček

hudební skladatel, profesor konzervatoře, Praha zástupce HM ČSR

Předsednictvo:
PhDr. Jan Budík

odborný

pracovník

Výzkumného

ústavu

pedagogického, Praha
Václav Cutych

vedoucí hudebního oddělení ministerstva kultury
ČSR, Praha

PhDr. Petr Jistel

učitel LŠU, Ústí nad Labem

Viktor Kalabis

hudební skladatel, Praha

PhDr. Václav Korbel, CSc.

vedoucí redaktor časopisu Hudební nástroje o. p.
Československé

hudební

nástroje,

Hradec

Králové
Radoslav Kvapil

klavírista, Praha

PhDr. Jiří Pilka

odborný pracovník Divadelního ústavu, Praha

Radko Rajmon

odborný

pracovník

Výzkumného

ústavu

pedagogického, Praha
doc. dr. František Sedlák, CSc. docent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy,
Praha
Eva Štrausová

Český hudební fond, Praha
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Antonín Šimeček

krajský školní inspektor lidových škol umční.
Česká Třebová

Členové ÚV ČHS:
Marie Budíková - Jeremiášová

předsedkyně Foerstrovy společnosti, Praha

PhDr. Lubomír Dorůžka

odborný redaktor nakladatelství Supraphon, Praha

Rafaela Drgáčová

učitelka LŠU, Jeseník

Petr Eben

hudební skladatel, odborný asistent Filozofické
fakulty UK, Praha

JUDr. Václav Holzknecht

muzikolog, hudební publicista, Praha

Jaroslav Honzík

ředitel

Jihočeského

státního

orchestru.

České

Budějovice
nár. um. Emil Hlobil

hudební skladatel, Praha

doc. dr. Vladimír Hudec, CSc. docent Filozofické fakulty Univerzity Palackého,
Olomouc
PhDr. Jiří Majer

tajemník

krajské

odbočky

SČSKU,

vedoucí

redaktor časopisu Opus musicum, Brno
nár. um. Alexander Moyzes

hudební skladatel, Bratislava

PhDr. Jaroslav Mihule, Csc.

odborný asistent Fakulty tělesné výchovy a sportu
UK, Praha

Michal Novenko

student konzervatoře, Praha

PhDr. Rudolf Pečman. CSc.

odborný asistent Univerzity J. E. Purkyně. Brno

Jaroslav Přikryl

profesor konzervatoře, Praha

zasl. um. Zuzana Růžičková

profesorka Akademie múzických umění, Praha

doc. dr. Rudolf Siebr. CSc.

docent Pedagogické fakulty, Plzeň

PhDr. Ladislav Šíp

ředitel

Symfonického orchestru

hl. m.

Prahy

FOK, Praha
prof. František Šolc

rektor JAMU, Brno

Miroslav Turek

vedoucí hudebního vysílání pro děti a mládež Čsl.
rozhlasu, Praha

zasl. um. Dalibor C. Vačkář

hudební skladatel, Praha

prof. dr. Jiří Vysloužil

profesor Filozofické fakulty UJEP, Brno
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Kontrolní a revizní komise
Předseda:
JUDr. Václav Holas

odborný

pracovník

oborového

podniku

Čs.

hudební nástroje. Hradec Králové
Jindřich Jaroš

pracovník

Úřadu

důchodového

zabezpečení.

Praha
doc. dr. Jan Kostečka

docent Pedagogické fakulty UJEP. Brno

JUDr. Jana Melicharová

ředitelka LŠU, Jihlava

PhDr. Karel Steinmetz

šéfredaktor nakladatelství Panton, Ostrava

Náhradníci ústředního výboru ČHS
doc. dr. Ladislav Daniel

docent Filozofické fakulty Univerzity Palackého,
Olomouc

Václav Dvořák

odborný pracovník Ústavu pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Praha

PhDr. Jiří Fukač

odborný

asistent

redaktor

odborného

Filozofické
časopisu

fakulty
Opus

UJEP,

musicum,

Brno
PhDr. Eva Můllerová

odborná

pracovnice

Výzkumného

ústavu

pedagogického, Praha
PhDr. Miroslav Střelák

učitel základní školy, Praha

Konference pro nastávající období uložila novému ústřednímu výboru tyto
úkoly 17 :

1) Velkou pozornost musí nový ústřední výbor věnovat praktickému zapojení
Hudební mládeže jako zájmovému sdružení do organizačně právní a
pracovní struktury ČHS.
2) Zvýšit efektivnost veškeré činnosti ČHS. Znamená to zvýšit kvalitu odborně
organizátorské práce, hledat cesty, jak se stejnými hmotnými prostředky
1

Rezoluce II. konference ČHS.
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uskutečnit více hodnotných akcí, které by plně vycházely vstříc náročným
kulturním potřebám členů.
3) Zpracovat všechny poznatky a zkušenosti z realizace nové školské soustavy
v oblasti HV a hudebního vzdělávání, vyhodnotit je a připravit vysoce
kvalifikované expertízy této problematiky a usilovat o jejich přenesení do
praxe.
4) Rozšířit činnost ČHS do dalších lokalit ČSR a využít к tomu přímých
pracovních kontaktů s představiteli státních orgánů v místech.
5) Rozvinout nově spolupráci s hromadnými sdělovacími prostředky na úseku
HV a vzdělávání za účelem výměny názorů a zkušeností o metodách masově
propagační a výchovné činnosti v oblasti hudby.
6) Pěstovat dále dostupnými formami spolupráci se slovenskými partnery,
rozvíjet dále mezinárodní spolupráci, zvláště se socialistickými zeměmi.
7) Konference schvaluje předložený návrh novelizovaného znění stanov ČHS a
pověřuje ústřední výbor, aby schválený text předložil ministerstvu vnitra
ČSR ke konečnému schválení. Současně zplnomocňuje ústřední výbor
к veškerým dalším jednáním a rozhodováním, která z tohoto konečného
schvalovacího řízení budou vyplývat.

6. Třetí konference CHS
Třetí konference společnosti se konala v Praze dne 23. listopadu 1987.

6.1.

Pracovní orgány konference:

Pracovní předsednictvo konference
předseda:
PhDr. Jiří Bajer, DrSc.
členové:
zasl. um. Jan Hanuš
»

JUDr.
VáclavChorvátová
Holas
PhDr. Anna
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PhDr. Václav K o r b e l CSc.
prof. František Kováříček
PhDr. Jiří Pilka
PhDr. Stanislav Tesař
Mandátová komise
Předseda:
PhDr. Petr Jistel
Členové:
PhDr. Libuše Horstová
PhDr. Julius Hůlek
Návrhová komise
Předseda:
PhDr. Miloš Schnierer
Členové:
PhDr. Radko Rajmon
doc. PhDr. Jiří Kulka, CSc.
Volební komise
Předseda:
Miroslav Tittlbach
Členové:
Antonín Matzner
doc. PhDr. Ladislav Daniel, CSc.

6.2. Zhodnocení činnosti ČHS od 2. konference
Dr. Jiří Bajer ve zprávě o činnosti ČHS zkonstatoval, že úkoly zadané
2. konferencí v roce 1982 byly splněny a v některých případech i překročeny. Pro
toto pětileté období lze za charakteristické označit rozmach činnosti a tomu
odpovídajících vnitřních struktur a výrazný vstup společnosti do některých oblastí
českého a československého hudebního života.
Záslužným
hudebních

činem ČHS byla iniciativa v pořádání celostátních

pedagogů,

kulturně politických
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pracovníků, hudebních

setkání

skladatelů.

výkonných umělců a muzikologů v Nitře v roce 1984 a 1986. Na konferenci se
analyzovaly problémy hudební výchovy a snahy o konkrétní návrhy na jejich řešení.
Výsledkem snahy společnosti byl vznik patnácti základních škol s rozšířeným
vyučováním hudební výchovy, připravovalo se zřízení gymnázií s rozšířenou
hudební výchovou, ministerstvo školství začalo požadovat zavádění nepovinné
hudební výchovy do osmých ročníků základních škol. Zástupci ČHS a SČSKU
zasedali v předmětových radách ministerstva školství ČSR (MŠ ČSR) a odborníci
ČHS vypracovali analýzy učebnic a metodických příruček hudební výchovy na
žádost MŠ ČSR.
Zájmová umělecká činnost patřila к další oblasti aktivního působení ČHS
mimo své řady. Společnost zaměřovala svoji činnost na individuální aktivity a péči
o dětský sborový zpěv. Mezi tyto aktivity lze zařadit interpretační kurz Setkání
přátel komorní hudby v Bechyni (od roku 1974), Interpretační kurz v Kroměříži
(pořádala Společnost pro starou hudbu od roku 1985), Letní jazzová dílna ve
Frýdlantu (od roku 1984) a Tábor hráčů na smyčcové nástroje (pořádala Hudební
mládež ČSR od roku 1986).
ČHS pečovala o dětský sborový zpěv formou seminářů pro vedoucí dětských
pěveckých sborů, spoluúčastí na regionálních přehlídkách školních a dětských
sborů, partnerstvím při vydávání notových materiálů pro dětské sbory, garancí a
pořadatelstvím

mezinárodních

seminářů

к teoretické

problematice

dětského

sborového hnutí, konaných u příležitosti Svátků písní v Olomouci, a projektem péče
o pěvecké sbory mateřských škol.
Oproti
nejdůležitější

roku

1982

považovala

se
ČHS

počet

zájmových

Hudební

mládež

sdružení
ČSR.

zdvojnásobil.

představující

Za

spolek

s několikatisícovou členskou základnou ve více než padesáti místech v Čechách na
Moravě. Činnost Hudební mládeže svou aktivitou ukazovala skutečnost dlouholeté
pasivity Svazu socialistické mládeže v oblasti vážné hudby nebo ryze formální
přístupy к řadě akcí. Problémem se stala nevyrovnanost aktivity jednotlivých
zájmových sdružení. Hudební mládež ČSR. Společnost pro starou hudbu, Česká
jazzová společnost a některá další zájmová sdružení pracovala aktivně, stala se
z nich v podstatě specializovaná zájmová umělecká činnost vyhovující mladé
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generaci a ostatním členům ČHS. U ostatních zájmových sdružení byla aktivita
nebo

útlum

dány

pracovními,

časovými

a

organizačními

možnostmi

funkcionářského aktivu.
V období mezi druhou a třetí konferencí přibyla do svazku ČHS následující
zájmová sdružení:
Společnost pro starou hudbu (vznikla v říjnu 1982)
Společnost Antonína Dvořáka (vstoupila do ČHS v dubnu 1983)
Česká jazzová společnost (ustavena v kvčtnu 1983)
Společnost Emmy Destinnové (včlenčna do ČHS v prosinci 1983)
Společnost Gustava Mahlera (vznikla v květnu 1986)
Co se týče zahraničních styků ČHS, velmi se za těch pět let rozšířily.
Společnost zastupovala československou hudební výchovu svými reprezentanty
přímo ve vedení ISME, Česká jazzová společnost se stala členem Mezinárodní
jazzové federace se zástupci ve výboru, ČHS kolektivním členem Nové Bachovy
společnosti a uzavřela dohodu o přímé spolupráci s Lotrinským ústavem pro
výzkum a šíření staré hudby v Métách (Francie). Nadále pokračovala spolupráce
s Kulturním svazem NDR a maďarskou sekcí ISME. Mezi další mezinárodní
aktivity patří kontakty s Telemannovým institutem v Blankenburgu, Společností
rakouských pedagogů, Společností hudebních pedagogů NSR a vedle toho se
rozvíjely

styky

Společností

se

Společností

československé

přátel

hudby

Československé

v Bulharsku

a

hudby

v Holandsku,

Československou

hudební

společností v USA.

6.3. Přehled činnosti ČHS v letech 1982 - 1987 i ;
6.3.1. Rozvoj organizační struktury
V tomto období probíhalo vnitřní členění některých zájmových sdružení, a to
formou vzniku teritoriálních odboček. V období 1982 - 87 byly ustaveny odbočky
těchto zájmových sdružení:

1

V přehledu činnosti vycházím z dokumentační přílohy hlavního referátu 3. konference ČHS.

32

a) Hudební mládež ČSR:
Česká Lípa, Český Brod, Duchcov, Františkovy Lázně, Hranice, Jistebnice,
Krnov, Kynšperk na Ohří, Lanškroun, Liberec. Náchod, Pelhřimov, Písek,
Rakovník. Slaný, Sokolov, Strakonice. Sušice, Šternberk, Telč, Tábor, Uničov,
Znojmo
b) Společnost Vítězslava Nováka:
České Budějovice. Kamenice nad Lipou, Skuteč, Teplice nad Bečvou. Znojmo
c) Společnost Antonína Dvořáka:
Brno, Karlovy Vary, Zlonice
Členská základna vzrostla téměř šestkrát. Z 2 500 členů v květnu 1982 měla
ČHS ke dni konání třetí konference přibližně 15 000 členů.
V této době pracovaly
(pedagogická sekce -

v rámci

ČHS tři odborné

sekce s 18 komisemi

11 komisí, muzikologická sekce - 5 komisí, sekce pro

zájmovou uměleckou činnost - 2 komise) a 14 zájmových sdružení

6.3.2. Vstup ČHS do českého a československého hudebního života
S rozmachem organizační struktury probíhalo pronikání ČHS do různých oblastí
hudebního

života,

a to

prostřednictvím

odborných

iniciativ

a

konkrétních

organizačních aktivit. Nejvýrazněji se podíl společnosti projevil:

a) v oblasti pedagogické
Na

půdě

ČHS

vznikl

projekt

koordinace

úsilí

československé

hudebně

pedagogické a kulturní fronty za zvýšení účinnosti hudební výchovy na základních
školách. Výsledkem tohoto snažení byly konference o hudební výchově, pořádané
vletech 1984 a 1986 v Nitře, které začaly problém současného stavu hudební
výchovy analyzovat a naznačovat cesty к jeho řešení.

b) v oblasti jazzové hudby
S ustavením

České jazzové

společnosti

v roce

1983 vznikla

organizační

základna pro nejrůznější druhy aktivit v oblasti jazzu a začala být řešena celá řada
konkrétních kulturně politických úkolů. Jazzový koncertní život dostal nový impulz
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v podobě rozmachu řady festivalů, přehlídek a soutěží, jejichž vrcholem byl
Československý jazzový festival v Karlových Varech.

c) v oblasti zájmové umělecké činnosti
ČHS přinesla do zájmově provozované umělecké aktivity nový
specializované

interpretační

nedostačující kapacita

kurzy

určené

individuálním

prvek

zájemcům.

interpretačního kurzu v Bechyni (od roku

Již

1974) byla

v uplynulém období posílena o interpretační kurz Společnosti pro starou hudbu
(Kroměříž - od roku 1985), Letní jazzovou dílnou (od roku 1984), prázdninový
tábor orchestrální hry (Hudební mládež, od roku 1986) a o celou řadu jednodenních
nebo víkendových specializovaných seminářů.
Uspořádám-li výsledky tohoto období podle jednotlivých sfér činností, vyvstane
následující obraz:

6.3.3. Oblast činností pedagogických
Aktivity ČHS v oblasti pedagogické představují největší část činností odborných
převzatých od bývalé ČSHV.
Činnost ČHS se ve sféře hudebně pedagogické zaměřovala na:
a) pomoc při zvyšování účinnosti školní hudební výchovy formou pořádání
doškolovacích kurzů a seminářů.
b) pomoc při doplňování mezer, které z jakýchkoliv příčin vznikají v hudební
přípravě mládeže.
c) pomoc při doplňování existujících bílých míst v oblasti hudební pedagogiky
a při aplikaci výsledků teoretického výzkumu do hudebně výchovné a
kulturně výchovné praxe.

Platformou pro řešení úkolů v oblasti pedagogické byla pedagogická sekce ČHS,
která prostřednictvím svých jedenácti komisí v uplynulém období vykonala:
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1) v oblasti obecné problematiky
a) ve spolupráci s pedagogickou fakultou v Nitře obsahovou a organizační
přípravu celostátních konferencí o hudební výchově:
..Hudební výchova v procesu formování mládeže socialistické společnosti"
(1984).
..Příprava učitelů H V " (1986).
b) konferenci „Hudba v rodině" (Praha, 1984).
c) konferenci o výchovných koncertech (Litomyšl, 1985).
d) výzkumnou

sondu ověřující stav znalostí

učiva hudební výchovy

na

základních školách (212 dětí ze 63 škol 28 okresů všech českých a
moravských krajů).
e) analýzu učebnic hudební výchovy a metodických příruček (na žádost
ministerstva školství ČSR).

2) v oblasti předškolní hudební výchovy
• semináře к obecným otázkám hudebního vzdělávání dětí předškolního věku:
a) celostátní seminář o sborovém zpěvu na mateřských školách (MŠ) (1986).
b) seminář „Hlasová výchova dětí předškolního věku" (1986).
c) seminář o výchovných koncertech pro MŠ (1986).
d) seminář o poslechu hudby u dětí předškolního věku (1987).
• semináře a kurzy zaměřené к praktickým otázkám výuky HV na MŠ:
a) seminář hry na zobcovou flétnu pro učitelky MŠ (1986).
b) seminář hudebně pohybové výchovy pro učitelky MŠ (1986).
c) seminář vedení sborů MŠ (1982, 1983, 1985).
d) přehlídky sborů MŠ (1982, 1983, 1984, 1985).
e) víkendová sekání „Zpívání rodičů s dětmi" (1985, 1986, 1987).
f) kurz modernizace hudební výchovy pro učitelky MŠ (ve spolupráci s KKS
v Brně a OPS v Prostějově).
g) cyklický kurz modernizace hudební výchovy pro učitelky MŠ (Olomouc 1983, 1984).
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3) v oblasti hudební výchovy (HV) na základních školách (ZŠ)
a) 6 prázdninových týdenních kurzů modernizace HV ve Znojmě .
b) týdenní seminář pro učitele ZŠ s rozšířenou HV (Znojmo, 1987).
c) krajský kurz modernizace HV v Mostě (ve spolupráci s KPÚ Ústí nad
Labem).
d) celostátní setkání metodiků pedagogických fakult, KPÚ a OPS (Praha,
1974).
e) cyklický kurz modernizace HV pro učitele HV na ZŠ (Olomouc - 1983,
1984).
f) příprava a vydání příručky o teoretické a praktické problematice výchovných
koncertů (ve spolupráci s hudebním oddělením Divadelního ústavu v Praze).
g) semináře teritoriálních odboček к problematice
- modernizace HV na I. stupni ZŠ (1982, 1986).
- dramatické tvorby pro děti (1982, 1983, 1984, 1987).
- práce s učebnicemi (1982).
- výroby a použití dětských hudebních nástrojů (1983).
- besed o hudbě s dětmi školního věku (1983).
- využívání dětského instrumentáře v hodinách HV (1983).

4) v oblasti lidových škol umění (LŠU)
a) seminář metodiky kytarové hry (1982, 1987).
b) seminář metodiky pěvecké výchovy (1983).
c) seminář metodiky houslové hry (1982,1983).
d) seminář pro sbormistry komorních sborů (1982).
e) seminář metodiky klavírní hry (1982, 1983, 1984, 1986, 1987).
f) metodický seminář pro učitele 2. cyklu LŠU o problematice populární a
jazzové hudby (ve spolupráci s ČJS, 1984).
g) metodický seminář o nové tvorbě pro žáky LŠU (1985).
h) seminář o výchově talentovaných dětí (1986).
i) seminář o výchově talentovaných dětí v Bulharské lidové republice (ve
spolupráci s Kulturním střediskem BLR, 1986).
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5) v oblasti přípravy učitelů
a) kurz pro zájemce o studium učitelství 1. stupnč ZŠ a učitelství HV (1983,
1984, 1987).
b) setkání vedoucích kateder HV na pedagogických katedrách ČSR (Hradec
Králové, 1987).
c) vypracování a vydání seznamu skript z HV (1987).
d) spoluúčast na vypracování projektu hudebního gymnázia (1986 - 1987).

6) v oblasti mimoškolní HV
a) víkendová setkání ..Výlety za hudbou" (SSH, 1985 - 2x, 1986 - 2x).
b) Dřevěná píšťalka (kurz hry na zobcovou flétnu pro děti podle modelu
V. Žilky - průběžně 1982 - 1987).
c) Léčivá píšťalka (kurz hry na zobcovou

flétnu pro děti s respiračními

chorobami, 1985, 1986, 1987).

7) v oblasti speciální HV
a) 10 víkendových seminářů.
b) 5

týdenních

seminářů

muzikoterapeutických

postupů,

(zaměřené
určené

pro

na

praktickou

pracovníky

aplikaci

psychiatrických

léčeben, 1 9 8 2 - 1987).
Do sféry činností pedagogických náležely také kontakty s ISME. ČHS plnila
fúnkci zástupce ČSSR v této významné mezinárodní nevládní organizaci.
Delegace ČHS se zúčastnily celosvětových kongresů ISME vletech

1982

(Bristol, Velká Británie), 1984 (Eugene, USA), 1986 (Innsbruck, Rakousko).
Předseda ČHS PhDr. Jiří Bajer, DrSc. byl od roku 1984 členem předsednictva
ISME.

6.3.4. Oblast činností muzikologických
Činnost ČHS byla v oblasti muzikologické zaměřena na dva úkoly:
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a) na pomoc při řešení úkolů, které nenáležely a nebudou náležet do zájmové
sféry

profesionálních

muzikologických

pracovišť

nebo

muzikologické

oblasti Sdružení českých skladatelů a koncertních umčlců.
b) na přispění při propagaci soudobých i minulých hodnot české hudební
kultury a jejich zapojení do mezinárodní výměny kulturních hodnot.
Oba dva úkoly plnila muzikologická
domácích
potřeb

sekce ČHS organizováním

setkání

i zahraničních odborníků a jejich diskuzí na vybraná témata z oblasti

tehdejší

kulturně

politické

praxe.

V průběhu

uplynulého

pětiletí

se

uskutečnily:

1) Muzikologické konference s mezinárodní účastí
Tyto konference (pořádané ve spolupráci s Mezinárodním hudebním festivalem
Pražské jaro) byly tematicky zaměřeny na analýzu a muzikologickou propagaci díla
osových osobností české hudby a na teoretické otázky vývojové problematiky české
hudební kultury. V průběhu minulého období se uskutečnily následující konference:
a) ,,Smetanova Má vlast a její postavení v programní hudbě 19. století" (1982).
b) „Mozartova hudba - živá hodnota minulosti a přítomnosti" (za spoluúčasti
UNESCO Paříž, 1983).
c) „Hudebně dramatické dílo A. Dvořáka"' (1983).
„Čeští hudebníci a jejich vliv na vývoj evropského hudebního klasicismu"
(za spoluúčasti Mezinárodní společnosti pro hudební vědu, 1984).
d)

„Opera po roce 1945 - umělecké a společenské zdroje jejího vývoje a
proměn" (1985).

e) „Světové hudební festivaly - křižovatky národních hudebních kultur" (za
spoluúčasti Evropské federace hudebních festivalů, 1986).
f)

Hudba 20. století a sociální pokrok" (1987).

2) Muzikologické dialogy
Byly

semináře

zaměřené

na

problematiku

hudební

regionalistiky.

Jejich

prostřednictvím se získával materiál pro regionální dějiny hudební kultury a
vytvářela se platforma pro spolupráci s regionálními kulturními zařízeními.
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Od roku 1982 se uskutečnily semináře na tato témata:
a) Jižní Cechy v minulosti a přítomnosti české hudby (Český Krumlov, 1982)
b) Západní Čechy v minulosti a přítomnosti české hudby (Cheb, 1983)
c) Východní Čechy v minulosti a přítomnosti české hudby (Chrudim. 1984)
d) Kutnohorsko v minulosti a přítomnosti české hudby (Kutná Hora. 1986)
e) Krajem mládí A. Dvořáka (Slaný, 1987)

3) Muzikologické akce zájmových sdružení
Společnost Leoše Janáčka
Seminář „Janáčkovská monografie - představy a realita'' (Brno, 1982)
Seminář ..Metodika analýzy Janáčkova díla'' (Brno, 1983)
Společnost Antonína Dvořáka
Seminář ..Život a dílo Jana Kubelíka" (Praha, 1985)
Seminář .,Tektonika Dvořákova díla" (Praha, 1987)
Společnost Vítězslava Nováka
Seminář

„Vítězslav

Novák

-

skladatel,

učitel,

člověk"

(u

příležitosti

Novákovských dnů v Českých Budějovicích, 1985)
v

Česká jazzová společnost
,.Jazz v kontextu evropské hudební kultury 20. století" (seminář

konaný

u příležitosti Čsl. jazzového festivalu v Karlových Varech, 1985)
Společnost pro starou hudbu
Seminář „Význam filigránů pro datování starších hudebních rukopisů" (Velké
Losiny, 1984)
Konference ,.Bach - Handel - proměny jejich života a díla" (Brno, 1985)
Seminář ..Kultura šporkovského prostředí a její význam" (Praha, 1985)
Seminář ..Analýza a rekonstrukce staré hudby" (Praha, 1985)
Konference ..Desiderata z mezioborového výzkumu kultury 17. a 18. století"
(Praha, 1986)
Konference ..Město ve středověku a renesanční hudební kultura" (Praha. 1986)
Seminář ..Cesty a způsoby šíření staré hudby" (Praha. 1987)
Seminář ..Problémy bachovské interpretace na přelomu tisíciletí" (Praha. 1987)
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Konference „Mozart a jeho doba" (Praha, 1987)
Soupisová akce „Historické varhany v Cechách a na Moravě" (ve spolupráci
s SUPPOP. do této doby registrováno a dokumentováno asi 700 nástrojů, soupis
měl sloužit jako podklad pro restauraci historicky cenných nástrojů)

4) Spoluúčast na konferencích a seminářích
a) Konference „Sto let společenského působení Smetanova díla v národním a
mezinárodním kulturním životě" (Praha, 1984 - ve spolupráci s SČSKU)
b) Kolokvium „Dvořák - Janáček a jejich doba" (Brno, 1984)
c) Konference „Vladimír Helfert v českém a evropském kontextu" (Brno,
1986)
d) Seminář „Lisztův význam pro českou a slovenskou hudební kulturu" (Praha,
1986 - ve spolupráci s Maďarským kulturním střediskem)
e) Seminář „Folklorismus a problémy fungování lidové hudby v soudobé
kultuře" (Brno, 1987 - ve spolupráci s Maďarským kulturním střediskem)

6.3.5. Oblast zájmové umělecké činnosti (ZUČ)
ZUČ je ČHS chápána jako pokračování hudebně výchovných snah v oblasti
dospělých,

jako

specializovaná

část

HV,

jako

logicky

pokračující

úsilí

o prodloužení účinnosti školské HV. V podmínkách ČHS má ZUČ dvě podoby:
a) jako péče o individuální hudební aktivity.
b) jako péče o dětský sborový zpěv.
Oba problémové okruhy náležejí do sféry působnosti ČHS proto, že představují
nepříliš pokrytá místa na mapě výchovných činností v hudební oblasti.

1) Péče o individuální hudební aktivity
Rozvoji individuálně zaměřených zájmů (sem zahrnujeme také malá komorní
seskupení) napomáhají interpretační semináře. К tradičnímu semináři

„Setkání

přátel komorní hudby", konaném v Bechyni od roku 1974 (asi pro 180 účastníků),
přibyly v posledním období ještě další tři:
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a) Letní jazzová dílna, pořádaná Českou jazzovou společností od roku 1984 ve
Frýdlantč v Čechách asi pro 80 účastníků. Byla zaměřená na interpretační
problematiku jazzové hudby.
b) Interpretační seminář Společnosti pro starou hudbu, konaný od roku 1985
v Kroměříži asi pro 300 zájemců. V rámci kroměřížských setkání působili
zahraniční lektoři, z nichž někteří náleželi к evropské interpretační špičce,
např. prof. Siegfried Pank z Lipska, prof. Eduard Melkus z Vídně, James
Griffett z Velké Británie apod.
c) Ojedinělou záležitostí byla rovněž soutěž ..Dvořák - Čajkovskij", která byla
určená pro amatérské hudebníky (sólisty i malé komorní soubory). Konala se
každoročně (od roku 1977) a o její umělecké úrovni svědčila také ta
skutečnost, že vítězové kategorie klavír sólo, kteří byli ČHS delegováni na
mezinárodní soutěž pro amatérské hudebníky Cleveland Inter-Tie ve Velké
Británii, se z této soutěže vraceli s cenami laureátů:
1982: ing. Vojtěch Vojtěch (2. místo), ing. Jiří Sedláček (3. místo)
1984: ing. Vojtěch Vojtěch (1. místo)
1986: ing. Vojtěch Vojtěch (1. místo a cena „Absolutní vítěz")

2) Péče o dětský sborový zpěv
К problematice dětského sborového zpěvu uspořádala ČHS v období 1982 1987 tyto akce:
•

Semináře к obecné teoretické

a kulturně politické problematice

dětského

sborového zpěvu (konané ve spolupráci s PKO Olomouc v rámci mezinárodního
festivalu dětských sborů „Svátky písní"):
a) „Teoretické problémy intonace dětského sborového zpěvu (1982)
b) ..Dětský sborový zpěv a jeho postavení v současné hudební kultuře" (1984)
c) „Lidová píseň a dětský sborový zpěv" (1986)
•

Regionální

přehlídky

dětských

školních

sborů

(ve

spolupráci

kulturními organizacemi):
a) Přehlídka dětských školních sborů ve Velkém Meziříčí" (1982)
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s místními

b) Přehlídky dětských školních sborů v Ústí nad Labem a Žďáru nad Sázavou
(1983)
c) Přehlídky dětských školních sborů ve Velkém Meziříčí a Třebíči (1984)
d) Přehlídky dětských školních sborů ve Velkém Meziříčí, Třebíči a Ústí nad
Labem (1985)
e) Přehlídky dětských školních sborů ve Velkém Meziříčí, Třebíči a Ústí nad
Labem (1986)
• Semináře pro vedení dětských sborů, zaměřené к různým okruhům problematiky
(organizace, repertoár, technika dirigování apod.)
a) Semináře v Ostravě, Ústí nad Labem, Třebíči, Šumperku, Jirkově, Praze
(1982)
b) Semináře v Jirkově, Ústí nad Labem, Olomouci, Třebíči, Velkém Meziříčí,
Ostravě (1983)
c) Semináře v Plzni, Ústí nad Labem (2x), Třebíči, Velkém Meziříčí, Znojmě,
Ostravě (1984)
d) Semináře v Ústí nad Labem, Třebíči, Velkém Meziříčí, Ostravě (1985)
e) Semináře v Jirkově, Praze, Ostravě (2x), Třebíči

6.3.6. Oblast činností zájmových sdružení - činnosti kulturně výchovné
Do této oblasti patří činnosti těch složek ČHS, které svůj zájem zaměřují na péči
o tvůrčí odkaz a propagaci díla některé z významných osobností české hudební
kultury nebo na pěstování některého druhu hudby
Zvláštní důraz v oblasti činností kulturně výchovných a propagačních byl kladen
na získávání
Významným

mládeže,

na rozvoj a usměrňování jejich

prostředkem

tohoto působení

zájmových

byl soubor činností

aktivit.

prováděných

Hudební mládeží ČSR. Ty se zaměřovaly к metodické podpoře vlastních aktivit.
Tato činnost byla v tehdejší době prováděna nejen z pražského sekretariátu, ale také
prostřednictvím poměrně husté sítě 55 odboček v Čechách a na Moravě.

42

1) Koncertní činnost zájmových sdružení
CHS věnovala koncertní činnosti pozornost nejen z důvodů propagačních, ale
také

z kulturně

politicky

motivovaného

záměru

pomoci

hudebnímu

životu

v regionu. Opírala se o zkušenost, že zájem o vážnou hudbu byl již na úrovni okresů
nedostatečně saturován a že zde vznikal prostor pro propagační a kulturně výchovné
působení zájmových sdružení.
v

Hudební mládež CSR
18 koncertů v rámci cyklu Česká filharmonie I1M ČSR
20 koncertů v rámci Dnů HM ČSR
770
v koncertů uspořádaných pobočkami HM ČSR
Česká jazzová společnost
Čsl. jazzový festival (1984 - 1987, ve spolupráci s OKS v Karlových Varech)
Koncertní přehlídky JAZZ PRAHA (1983 - 1987, ve spolupráci s PKS)
Koncertní přehlídky Salón tradičního jazzu (1984 -

1987, ve spolupráci

s PKOJF)
Video Jazz festival (1986)
3 premiérové koncerty začínajících souborů (1986)
Koncertní cyklus Svět jazzu (1986, 1987 - 10 koncertů ve spolupráci s ÚKDŽ)
Jazz v atriu (10 koncertů, 1987)
Společnost Vítězslava Nováka
Koncertní cyklus ..Novákovy Teplice nad Bečvou'' (25 koncertů v období 1983
- 1987 ve spolupráci s Čsl. státními lázněmi v Teplicích nad Bečvou)
Koncerty v odbočkách (15 koncertů v období 1983 - 1987)
Společnost pro starou hudbu
27 koncertů uspořádaných v rámci interpretačních seminářů v Kroměříži (1985
- 1987)
19 koncertů cyklu Studio staré hudby (veřejné přehrávky

informativního

nastudování děl doposud nepublikovaných, 1984 - 1987)
Společnost Josefa Bohuslava Foerstra
Cyklus čtvrtečních koncertů ve Foerstrově síni (cca 200 koncertů. 1982 - 1987).
Společnost Leoše Janáčka
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23 koncertů ve spolupráci s OKS, kulturními domy a LŠU v odbočkách a
menších lokalitách.
• Janáčkovy známé skladby v neznámé interpretaci - v rámci Večer s Leošem
Janáčkem, Plzeň 2. 12. 1986
• 60 let Janáčkovy Glagolské mše - v rámci Večer s Leošem Janáčkem, pobočka
SLJ v Plzni, 20. 10. 1986
• Janáčkova Káťa Kabanová - Večer s Leošem Janáčkem. 20. 5. 1986
• Kořeny Janáčkova rodu - mýtus a fakta, přednáška dr. Svatavy Přibáňové,
24. 3. 1986, Plzeň
Společnost Bohuslava Martinů
6 koncertů (Praha, Polička, Brno)
Společnost Josefa Suka
4 koncerty (s besedou)
Společnost Jana Václava Sticha-Punto
Slavnost lesního rohu (1983 - 1987).
Společnost Antonína Dvořáka
13 koncertů u příležitosti různých výročí A. Dvořáka a jeho žáků.

Spoluúčast na koncertech, přehlídkách a festivalech
Mladá Smetanova Litomyšl (1982 - 1987, HM ČSR ve spolupráci s ČÚV SSM)
Mladé pódium (1982 - 1987, HM ve spolupráci s SČSKU)
Slánské jazzové dny (Česká jazzová společnost, 1984 - 1987)
Jazz festival Kroměříž (Česká jazzová společnost)
Blanenské jazzové dny (Česká jazzová společnost)
Jazzové dny v Šumperku (Česká jazzová společnost)
Jazzový festival Přerov (Česká jazzová společnost)

2) Přednášková a propagační činnost
v

Hudební mládež CSR
51 propagačních pořadů ve vysokoškolských klubech (1984 - 1987)
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10 propagačních

pořadů ve Středních

odborných

učilištích, gymnáziích a

středních odborných školách (1984 - 1987)
379 hudebně výchovných pořadů v pobočkách
284 besed v pobočkách
303 klubových pořadů v pobočkách
v

Česká jazzová společnost
9

videopořadů

z nahrávek

předních

světových

interpretů,

pořádaných

u příležitosti jazzových festivalů (1985 - 1987)
5 pořadů v Divadle hudby věnovaných životním výročím představitelů české a
světové jazzové scény
Společnost Vítězslava Nováka
Novákovské

dny

1985

(víkendová

propagační

koncertní

akce,

pořádaná

v Českých Budějovicích: setkání zástupců odboček, koncerty, muzikologický
seminář, výstava о V. Novákovi)
18 přednášek a audiovizuálních pořadů uspořádaných odbočkami (1983 - 1987)
Společnost staré hudby
18 pořadů

cyklu

Reflexe

(ve

spolupráci

s Divadlem

hudby,

informace

0 teoretické a praktické problematice současné interpretační praxe hudby
starších stylových období, 1 9 8 4 - 1987)
21 pořadů cyklu

Diskotéka

(přehrávky

interpretačně zajímavých

snímků

z archivu členů SSH, 1984 - 1987)
Společnost Bohuslava Martinů
13 přednášek v odbočkách (Polička, Brno, Praha, 1983 - 1987)
Společnost Antonína Dvořáka
5 přednášek ( 1 9 8 4 - 1987)
1 výstava o životě a díle A. Dvořáka (u příležitosti muzikologické konference
..Hudební dramatické dílo A. Dvořáka, 1983)
Společnost Leoše Janáčka
7 přednášek v odbočkách
Společnost Josefa Suka
8 přednášek a filmových představení
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Společnost Jana Václava Sticha-Punto
4 přednášky

3) Akce se specializovaným posláním
v

Hudební mládež CSR
Letní tábor HM ČSR (1982 - 1987, 6x)
Setkání animátorů (1982 - 1987, 15x)
Přehlídka klubových pořadů (1982 - 1987, 6x)
Setkání předsedů odboček (1982 - 1987, 6x)
Společnost staré hudby
4 semináře interpretace cembalové literatury (1983, 1984, 1985, 1987)
3 semináře ladění a základních technik opravy cembala (1985, 1986. 1987)
3 semináře poučené interpretace (1985, 1986)
6 seminářů stavitelů historických nástrojů (1985, 1986, 1987)
4) Zájezdy
4 zájezdy Společnosti Bohuslava Martinů a Společnosti Bedřicha Smetany do
východních Čech (Polička, Litomyšl)
34 zájezdů Hudební mládeže ČSR (hudebně tematické zájezdy)

6.3.7. Ediční činnost
Byla prostředkem propagace výsledků činnosti ČHS a zajištění odborného růstu
jejího členstva. Sloužila rovněž šírej i využitelným odborným účelům.
Na vydaných publikacích se podílely jednotlivé složky takto:

1) Edice zajišťované centrálně
a) Informační zpravodaj ČHS
Čtvrtletník zachycující činnost ČHS. příloha pro Hudební mládež ČSR.
Českou jazzovou společnost a příloha věnovaná Hudební výchově.
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Od roku 1982, kdy začal být vydáván technikou novinového tisku, vychází
pravidelně čtyřikrát ročně (s výjimkou roku 1986, kdy vyšla dvě čísla). Tento
centrální zpravodaj dostává každý člen ČHS.

b) Sborníky z muzikologických konferencí
Edice

muzikologických

sborníků

z mezinárodních

konferencí

patřila

к největším problémem v ediční práci ČHS. Do 3. konference se nepodařilo vydat
ani jeden svazek. Důvodů byla celá řada, mezi nejzávažnější patřilo, že ČHS neměla
к dispozici speciálního pracovníka na vykonávání této odborně i pracovně náročné
činnosti. Díky pochopení a podpoře Českého hudebního fondu se situace v redakční
přípravě podstatným způsobem zlepšila.
Stav příprav:
a) v tiskárně sborníky z konferencí o Bohuslavu Martinů (1981) a Antonínu
Dvořákovi (1983)
b) redakčně připraveny sborníky z konference o Bedřichu Smetanovi (1983)
c) ve

stádiu

redakčního

dokončení

byly

sborníky

z dalších

Klasicismus (1984), Festivaly (1985), Opera (1986)

2) Ediční činnost složek ČHS
Společnost Leoše Janáčka
4 čísla Zpravodaje SLJ
1 číslo anglické verze Zpravodaje SLJ pro cizinu (Janáček News)
Sborník statí ..Acta Janáčkiana II" (1985)
Reprezentační publikace „Janáček a Hukvaldy" (1984)
Sborník z kolokvia „Janáček - Dvořák a jejich doba" (1985)
Společnost pro starou hudbu
12 čísel Zpráv SSH (1984 - 1987)
Směrnice pro dokumentaci varhan v českých zemích (1986)
Společnost Vítězslava Nováka
10 čísel Zpráv SVN (od roku 1983)
Společnost Bohuslava Martinů
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konferencí

1 číslo Zpráv SBM
Cesta B. Martinů (propagační publikace, 1984)
Scénografie díla B. Martinů v brněnském divadle (1984)
Společnost Josefa Suka
1 číslo Zpravodaje SJS
Společnost Jana Václava Sticha-Punto
Sborník z konference „Lesní roh v minulosti a přítomnosti české hudby" (1984)
v

Česká jazzová společnost
2 čísla propagačního materiálu Jazz Notes
1 číslo bulletinu Akcent
Společnost Antonína Dvořáka
6 čísel Zpráv SAD
Sborník „Acta Dvořákiana I" (Dvořákova komorní hudba, 1982)
Komise pro předškolní HV
Sborník ze semináře „Zpívejme s nejmenšími" (1983)
Sborník písní pro MŠ (metodický materiál pro účastníky kurzu modernizace HV
v Prostějově, 1987)
Komise sociologická
Sborník „Hudební sociologie a HV" (1982)
Komise pro hudební výchovu na základní škole
Sborník z konference „HV v procesu formování mládeže socialistické společnosti"
(1986)
6.3.8. Úkoly uložené 3. konferencí ČHS na příští období

1

V dalším období chtěla ČHS dále pracovat na úkolu, jak dále zvýšit efektivitu
dobrovolné práce celé organizace mimo její hranice. Šlo o 4 hlavní směry orientace:
1. Další zkvalitnění HV ve všech rozhodujících aspektech - za hlavní úkol ČHS
považuje pokračování úsilí o další zkvalitňování HV. a to nejen vlastními
prostředky (kurzy, semináře apod.), ale také účastí na širší spolupráci celé
kulturní fronty.
" Informační zpravodaj ČHS, 1988, ročník XIV., číslo 1-2.
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Plán: pokračovat v tradici kurzovní činnosti a hledání cest к jejímu co
největšímu rozšíření v terénu prostřednictvím pořádání krajských kurzů.
ČHS plně podpoří projekt základních škol s rozšířenou HV a spolu se
společenskými organizacemi a kulturními institucemi v krajích se zasazovat
o jejich co největší rozšíření. Podobným způsobem chce napomáhat zavádění
projektu gymnázií s rozšířenou HV i v krajích.
Dále se společnost zavazuje vypracovat a uzavřít dohodu s ministerstvem
školství ČSR o spolupráci v oblasti HV. Rovněž vypracuje a začne realizovat
koncept publikační činnosti, především edice metodických materiálů pro
různé oblasti HV (včetně informací ze zahraničí, především z ISME).
Zintenzívní

zájem

o

organizační,

kulturně

politickou

a

didaktickou

problematiku LŠU.
2. Intenzivnější úsilí o zkvalitnění hudebně vzdělávací a výchovné činnosti
v regionu
V oblasti zájmové umělecké činnosti bude ČHS i nadále prohlubovat výsledky
dosažené

v oblasti

individuální

zájmové

umělecké

činnosti

a

sborového zpěvu. V tomto směru bude nezbytně nutné zlepšit
s II. odborem

ministerstva

kultury

ČSR,

především

v otázkách

dětského
spolupráci
dětského

sborového zpěvu.
Neuspokojivý stav hudebního vzdělávání mládeže vede ČHS к intenzivnímu
hledání nových forem aktivizace nejmladší generace na poli umělecky závažné
hudby. Především Hudební mládež se bude snažit o získání dalších zájemců
z řad dělnické a učňovské mládeže, z řad mladých rodičů i studentů vysokých
škol. Důraz bude při tom klást na zvětšení prostoru pro činnost vedoucí
к aktivnímu projevu, na vytváření podmínek pro práci mládežnických souborů
v místech, a to ve spolupráci s dalšími společenskými organizacemi, především
se Svazem socialistické mládeže.
Vypracovat musí rovněž systém zlepšení spolupráce mezi ústředními složkami
ČHS a teritoriálními pobočkami. Prvořadým úkolem krajských odboček do
budoucna zůstává hudební výchova, především pomoc při zavádění projektu
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hudebních osmiletek a dále budování specializovaných pracovních okruhů podle
místních podmínek.
3. V oblasti vnitřního života
Společnost bude usilovat o to, aby se činnost zájmových sdružení svým
aktivizačním, vzdělávacím

i výchovným aspektem rozprostírala na celém

generačním spektru a na co nejširším teritoriu státu. Současně bude usilovat, aby
zájmová sdružení prohloubila kvalitu své práce a vzhledem к nedostatečně
vybavenému sekretariátu, aktivizovala své síly к vlastnímu zajišťování činnosti,
jak to např. dělá SSH.
ČHS nepočítá s dalším rozšiřováním zájmových sdružení, a to vzhledem
к nemožnosti administrativně zajišťovat jejich další činnost.
4. V oblasti součinnosti s masovými sdělovacími prostředky
Zejména s televizí, v okruhu problematiky vzdělávání a popularizační, chce
ČHS vypracovat konkrétní návrh účasti sdělovacích prostředků při dlouhodobé
výchově a vzdělávání obyvatelstva na poli hudby, estetického smyslu, mravnosti
a celkové kultivovanosti populace.
г

ч/

• 2/

6.3.9. Ústřední výbor CHS zvolený na 3. konferenci
Předseda ÚV
PhDr. Jiří Bajer, DrSc.

muzikolog, vedoucí
ÚTDU ČSAV. Praha

vědecký

pracovník

Místopředsedové:
doc. PhDr. Miroslav Buček, CSc.

vedoucí katedry HV Pedagogické fakulty
UJEP. Brno

zasl. um. Jan Hanuš

hudební skladatel. Praha

prof. František Kováříček

hudební skladatel, Praha

Členové ÚV:
PhDr. Jiří Berkovec

muzikolog, Praha

PhDr. Jan Budík

hudební pedagog, Praha

и Informační

zpravodaj ČHS, 1988, ročník XIV., číslo 1-2.
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Jarmil Burghauser

hudební skladatel, Praha

Václav Cutych

ředitel Hudebního studia ČHF, Praha

doc. PhDr. Ladislav Daniel, CSc.

hudební pedagog. Olomouc

Rafaela Drgáčová

učitelka LŠU, Jeseník

Petr Eben

hudební skladatel, Praha

PhDr. Jiří Fukač

muzikolog. Filozofická fakulta UJEP. Brno

prof. dr. Václav Holzknecht

muzikolog, Praha

Jan Hreňo

ředitel LŠU, Trhové Sviny

prof. PhDr. Vladimír Hudec, CSc.

rektor JAMU, Brno

prof. Ilja Hurník

profesor konzervatoře, Praha

PhDr. Julius Hůlek

muzikolog, Praha

doc. PhDr. Jaroslav Jiránek. DrCs,

muzikolog, AMU, Praha

PhDr. Petr Jistel

učitel LŠU, Ústí nad Labem

zasl. um. Viktor Kalabis

hudební skladatel, Praha

PhDr. Václav Korbel, CSc.

vedoucí

redaktor

časopisu

Hudební

nástroje, Hradec Králové
doc. PhDr. Jan Kostečka, CSc.

hudební pedagog. Brno

Radoslav Kvapil

výkonný umělec, Praha

Antonín Matzner

muzikolog, Praha

PhDr. Jaroslav Mihule, CSc.

muzikolog, Praha

nár. um. Václav Neumann

šéfdirigent České filharmonie, Praha

Michal Novenko

studující AMU, Praha

doc. PhDr. Rudolf Pečman, CSc.

muzikolog, FF UJEP, Brno

PhDr. Jiří Pilka

vedoucí hudebního oddělení Divadelního
ústavu, Praha

PhDr. Zdeňka Pilková, CSc.

muzikoložka ÚTDU ČSAV. Praha

prof. Jaroslav Přikryl

profesor konzervatoře, Praha

PhDr. Radko Rajmon

hudební

pedagog,

Výzkumný

pedagogický, Praha
zasl. um. doc. Zuzana Růžičková

výkonná umělkyně. Praha

Pavel Ryj áček

studující PF, Ústí nad Labem
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ústav

PhDr. Josef Říha

učitel HV, Ústí nad Labem

doe. PhDr. František Sedlák, CSc.

hudební pedagog, Praha

nár. um Jan Seidel

hudební skladatel, Praha

doc. PhDr. Rudolf Siebr, CSc.

vedoucí katedry HV PF, Plzeň

zasl. um. Klement Slavický

hudební skladatel, Praha

Vojtěch Spurný

studující AMU, Praha

PhDr. Ladislav Šíp

muzikolog, Praha

Eva Štrausová

v domácnosti, Praha

Antonín Šimeček

hudební pedagog, Ústí nad Orlicí

prof. František Šolc

hudební pedagog, JAMU. Brno

prof. PhDr. Jiří Vysloužil, DrSc.

muzikolog, vedoucí katedry věd o umění
Filozofické fakulty UJEP. Brno

PhDr. Václav Zábrša

hudební pedagog, VŽKG, Ostrava

Náhradníci ÚV ČHS:
Zdeněk Berger

hudební pedagog, PF, Hradec Králové

Blanka Sekyrová

učitelka LŠU, Hradec Králové

PhDr. Miroslav Střelák

učitel HV, Praha

PhDr. Zuzana Zatloukalová

hudební pedagožka, PF, Plzeň

Tomáš Vránek

hudební pedagog, České Budějovice

Předsednictvo ÚV:
PhDr. Jiří Bajer, DrSc.
doc. PhDr. Miroslav Buček, CSc.
PhDr. Jan Budík
Jarmil Burghauser
Václav Cutych
zasl. um. Jan Hanuš
prof. PhDr. Vladimír Hudec, CSc.
PhDr. Petr Jistel
zasl. um. Viktor Kalabis
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PhDr. Václav Korbel, CSc.
prof. František Kováříček
Radoslav Kvapil
Antonín Matzner
Michal Novenko
PhDr. Jiří Pilka
PhDr. Radko Rajmon
doc. PhDr. František Sedlák, CSc.
Eva Štrausová

Kontrolní a revizní komise:
Předseda
JUDr. Václav Holas

vedoucí právník

o. p. Čsl. hudební

nástroje,

Hradec Králové
Členové
Jindřich Jaroš

místopředseda SAD, Praha

PhDr. Miloš Schnierer,

muzikolog, Brno

Jaroslav Šabacký

učitel HV, Jaroměřice nad Rokytnou

PhDr. Karel Steinmetz, CSc. muzikolog, nakladatelství Panton, Praha

7. Situace ČHS od roku 1989 do současnosti
7.1. Finanční situace ČHS
ČHS se od roku 1989 nachází ve špatné ekonomické a hospodářské situaci.
Dotace ze strany ústředních orgánů se postupně snižovaly v přímé závislosti se
změnami a se zmenšujícím se řídícím vlivem těchto orgánů. ČHS si musela
uvědomit, že se o sebe musí postarat sama a musí se zviditelnit před kulturní
veřejností a organizacemi, které by ji mohly případně sponzorovat. Mnoho akcí se
nemohlo kvůli nedostatku financí realizovat.
Těsně po roce 1989 nebyl vyjasněn právní statut společnosti a způsoby řízení
ministerstvem kultury. Do roku 1990 spadal sekretariát ČHS pod Hudební studio
Českého

hudebního

fondu,

zaměstnanci
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sekretariátu

byli

tedy

zaměstnanci

Hudebního studia ČHF, účelového zařízení ČHF, a ne společnosti. Od 1.7. 1990 se
společnost osamostatnila a stala se občanským sdružením, sekretariát j e od té doby
po pracovně právní stránce součástí CHS, což znamená, že bude muset být
výhradně financován z vlastních příjmů společnosti. Tímto krokem se ale změnily
sponzorské možnosti Českého hudebního fondu vůči ČHS. Na přechodnou dobu. do
konce roku 1993, než si společnost zvláštních příjmů vytvořila potřebné množství
mzdových

prostředků

a zajistila jejich průběžné

obnovování,

rozhodl

ČHF

poskytnout na mzdy ČHS finanční příspěvek, postupně ovšem snižovaný. Do konce
roku proplácel ČHF společnosti ostatní osobní náklady.
Z této situace vycházela zásadná úsporná opatření v době, dokud se nenajdou
sponzoři. Na

určitou

dobu bylo pozastaveno

uzavírání jakýchkoliv

nových

finančních závazků. V roce 1991 se uskutečnily pouze tradiční letní vzdělávací
akce.
Hlavním zdrojem příjmů společnosti se staly členské příspěvky, další
možností byly dary a dotace. Výška členských příspěvků se od roku 1989 třikrát
změnila. Do konce roku 1989 to bylo 20,- Kč, od roku 1990 50,- Kč a od roku 2001
100,- Kč a podle možností větší obnos. Dotace se poskytují pouze na konkrétní,
přesně finančně definované projekty a musí být vždy na konci finančního roku
vyúčtovány. Poslední možností zdroje příjmů jsou zisky z vlastní

výdělečné

činnosti.
Aby finančních problémů nebylo málo, došlo v roce

1992 к velkému

finančnímu skoku, vše se zdražilo, a díky tomu vzrostl i rozpočet ČHS. Kurzovné se
nemohlo příliš zvýšit vzhledem ke špatné finanční situaci většiny členů.
Činnost ČHS byla do roku 1989 zcela financována dotacemi Českého
hudebního

fondu.

Společnost

musela

své

členské

příspěvky

každoročně

zakalkulovat do svého rozpočtu a teprve nad plánovanou výši vlastních příjmů ČHS
navazovala dotace Českého hudebního fondu (ČHF). Jakékoliv peníze na konci
roku zbyly, vracely se zpět fondu. V důsledku této situace neměla šanci si ČHS
vytvořit jakékoliv úspory. Tento stav byl protiprávní, protože společnost měla
právní nárok disponovat vlastními příjmy podle svého uvážení. ČHS dostala od
Českého hudebního fondu 830.000,- Kč jako zpětné vyúčtování za vyplacené
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členské příspěvky před rokem 1989. Peníze se vložily na pět let na 15% úrok do
Agro Banky. Tím se nějaké peníze vydělaly. Těchto 830.000,- Kč mčlo sloužit jako
rezervní fond. ze kterého se peníze měly použít jenom v krajním případě. Vzhledem
ke stále se zmenšujícím grantovým dotacím si ČHS musela dotovat své vlastní akce
z této rezervy, akce se stávaly ztrátovými a v roce 2005 peníze z rezervního fondu
definitivně došly.

7.2. Zájmová sdružení
Zájmová sdružení, odborné komise i teritoriální odbočky mčly možnost
rozhodnut se o svém působení v budoucnosti - mohly zůstat jako dosud nedílnou, a
tedy právně nesubjektivní, složkou ČHS, nebo se mohly rozhodnout pro vlastní
právní subjektivitu.
Odbočky, které dříve byly jednou z organizačních forem ČHS, se v průběhu
let vyčlenily do podoby organizačního článku jednotlivých zájmových sdružení
společnosti. Společnost Leoše Janáčka a Společnost Vítězslava Nováka mají svoje
odbočky nebo centra vždy v několika městech. Společnost pro hudební výchovu
měla čtyři až šest funkčních teritoriálních odboček. Česká společnost klasické
kytary působí především v Brně a okolí, Společnost Jaroslava Kociana v Ústí nad
Orlicí a Společnost J. B. Foerstra zase v Praze.

7.2.1. Sdružení s vlastní právní subjektivitou
Pro tuto variantu se rozhodla následující zájmová sdružení, která potřebují
pro zajištění své další existence vyvíjet hospodářskou činnost, ke které potřebují
právní subjektivitu:
Hudební mládež České republiky 1991
Česká jazzová společnost

1992

Společnost Antonína Dvořáka

1992

Společnost pro novou hudbu

1992

Společnost Bohuslava Martinů

1992

Sdružení učitelů klavíru

1994
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Hudební mládež České republiky dostala nabídku od Českého hudebního
fondu, že poskytne Hudební mládeži ČR finanční a jisté administrativní zázemí jako
samostatné organizaci.
Společnost Antonína Dvořáka se stala po svém odchodu kolektivním členem
ČHS.
Společnost Bohuslava Martinů si v roce 1992 vytvořila vlastní stanovy, ale
právní subjektivitou zůstala pod ČHS, která se o ni stará jako o svého kolektivního
člena.
Díky tomuto kroku se znatelně zmenšila členská základna ČHS z původních
17 000 na přibližně 6 000 členů a snížil se i počet pracovníků sekretariátu na 3.8
v trvalém pracovním poměru (situace na konci roku 1991. více osob na částečný
úvazek), který se ustálil na počtu tří pracovníků. Dlouhou dobu byl počet členské
základny na šesti tisících, patřilo mezi ně však hodně neplatičů. Po zrušení členství
neplatičům měla v roce 2006 ČHS před oddělením jednotlivých sdružení 2 700
členů.
Páteří společnosti se po roce 1992 stala Společnost pro hudební výchovu a
Společnost pro starou hudbu.

7.2.2. Nová zájmová sdružení
Obecným

trendem

vývoje však

nebylo

pouze

oddělování

zájmových

sdružení, ale několik sdružení po roce 1989 přibylo do svazku ČHS:
Společnost Jarmily Novotné

1992

Společnost přátel Léčivé píšťalky

1992

České akordeonové sdružení

1994

Česká Orffova společnost

1995

Sdružení pro hudební terapii

1996

Od 1. 1. 1999 působí České akordeonové sdružení pod názvem Společnost
českých akordeonistů.

7.2.3. Osamostatněné složky v rámci ČHS
Hudebně ekologické sdružení
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Sdružení přátel komorní hudby - Bechyně
Sdružení učitelů klavíru

7.2.4. Zaniklá zájmová sdružení
К 31. 12. 1992 zanikla Společnost Emmy Destinnové rozhodnutím výboru
společnosti ze dne 23. 3. 1992, dosavadní členové měli možnost se připojit к nově
založenému Klubu Emmy Destinnové, působícímu v Jindřichově Hradci.
V polovině 90. let zanikla Společnost Otakara Ostrčila.
Již od roku 2005 nevyvíjí aktivitu Sdružení přátel Léčivé píšťalky, oficiálně
ukončí svoji činnost souběžně se zánikem CHS.

7.2.5. Sdružení včleněná do jiného sdružení
Společnost Gustava Mahlera uvedl její tehdejší předseda Václav Neumann
do bližších kontaktů s mateřskou rakouskou společností, jež je starší a vlivnější,
společnost se odloučila od ČHS ke dni 30. 6. 1990.
Společnost Jana Václava Sticha-Punto se během Slavností lesního rohu
v roce 1996 sloučila s Českou hornovou společností HORNFORUM se sídlem
v Brně. Společnost zanikla rozhodnutím výboru ze dne 23. 6. 1996 jako složka
ČHS. Obě sloučené společnosti přijaly název HORNFORUM - Česká hornová
společnost J. V. Sticha-Punto.
Činnost Společnosti Leoše Janáčka byla od roku 1999 značně utlumena,
omezila se jenom na konzultativní odpovědi zahraničním zájemcům stran osobnosti
Leoše Janáčka. V roce 2002 došlo к jejímu začlenění do brněnské Mezinárodní
společnosti Leoše Janáčka.

7.3. Akce ČHS
S odchodem zájmových sdružení se na mnoha bývalých centrálních akcích
ČHS přestala podílet. Pořádání soutěže Dvořák - Čajkovskij se musela společnost
kvůli nedostatku financí vzdát.
Na následujících řádkách uvádím nejdůležitější pravidelně se opakující
realizované projekty ČHS po roce 1989 (termíny zde uvedené platily pro rok 2003):
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Cyklus koncertů Společnosti J. Novotné

leden - prosinec

Praha

Dřevěná a Pražská píšťalka

leden - únor

Praha

Víkendové semináře Společnosti pro HV

březen

Hradec Králové

duben

Rychnov n. K.

Víkendové semináře muzikoterapie

březen

Praha

Mezinárodní den boje proti hluku

10. 4.

Praha + ČR

Orffova škola - víkendové semináře

leden - prosinec

Praha + Morava

Letní škola HV - Léto s hudbou

červenec, srpen

Rychnov n. K.

Rodina zpívá, hraje a tancuje

5 . - 1 2 . 7.

Pelhřimov

Setkání přátel komorní hudby

2 9 . 6 , - 13.7.

Bechyně

Mezinárodní letní škola staré hudby

5 . - 1 3 . 7.

Valtice

Interpretační kurzy pro děti a rodiče

29. 6 . - 2 3 . 7.

Písek

Interpretační kurzy pro dechové nástroje

2 8 . 6 . - 7 . 7.

Vimperk

XII. Mezinárodní kytarový festival a kurzy

1 0 . - 1 6 . 8.

Brno

Letní semináře Léčivá píšťalka

VII. + VIII.

Želiv, Říčky

Cyklus koncertů ve Foerstrově síni

leden - červen

a letní školy

září - prosinec

Praha

Mezinárodní festival pražské dny harmoniky

2 . - 5 . 10.

Praha

6. festival koncertního melodramu

19. 1 0 . - 3 0 . 11.

Praha

3. ročník Mezinárodní soutěže v interpretaci

2 4 . - 2 6 . 10.

Praha

melodramu - české kolo
Mezinárodní konference „Treffen der Nachbarn"

7 . - 9 . 11.

Praha

ČHS pravidelně zaštiťovala různé akce. Od roku 1994 to byl Festival
hudebních skupin mentálně postižené mládeže Salve caritas ve Strakonicích, vedle
tohoto

festivalu

zaštiťuje

hudební

okresní

přehlídku

komorních

souborů

v Otrokovicích, dětskou interpretační soutěž Prague Junior Note a brněnskou
přehlídku gymnaziálních pěveckých sborů.
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7.4. Zahraniční styky
Situace je po roce 1989 pro rozvíjení mezinárodních styků nesrovnatelné
příznivější. Jako ostatně bohužel ve všech oblastech činnosti ČHS i zde jsou velmi
častou překážkou nedostatečné finanční možnosti společnosti.
Hlavními dvěma cíli zahraničních styků ČHS j e zkvalitnění práce společnosti
a využití výsledků práce při mezinárodních výměnách zkušeností.

1) Kulturně politická reprezentace
ČHS má přímou spolupráci s nevládními organizacemi pracujícími v rámci
Světové hudební rady UNESCO, což jsou tyto tři společnosti:
a) Mezinárodní společnost pro hudební výchovu (ISME) - společnost
má účast na práci v předsednictvu ISME, bohužel účast na práci řady
komisí z finančních důvodů nelze uskutečnit.
b) Nová Bachova společnost -

opět práce v předsednictvu a přímá

spolupráce při pořádání různých akcí (např. Dny J. S. Bacha).
c) Mezinárodní jazzová federace (IJF) - Česká jazzová společnost byla
v IJF zastoupena

ve výboru

osobou

dr.

Lubomíra

Dorůžky

a

prostřednictvím odborných porot na mezinárodních festivalech se
Česká jazzová společnost (ČJS) podílela na některých významných
akcích

(Soutěž

mladých

evropských

jazzových

interpretů

v Leverkusenu, soutěž pianistů v Kaliszi atd.). Někteří členové ČJS
působí také jako lektoři na zahraničních kurzech.
d) Mezinárodní federace Hudební mládeže (FIJM) - 15. 10. 1990 byla
Hudební mládež Československé republiky přijata do FIJM a po
rozpadu Československa se Hudební mládež ČR stala v roce 1993 její
součástí.

2) Spolupráce ve sféře činností odborných
Nejhojněji pěstovaný typ zahraničních styků ve sféře činností pedagogických
a muzikologických.
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a) Kontakty s organizacemi a institucemi pracujícími v oblasti hudební
výchovy a hudební vědy:
Pracovní sdružení rakouských hudebních pedagogů
Svaz německých hudebních pedagogů
Orffův institut v Salcburku
Telemannovo výzkumné středisko v Blankenburku
Evropské sdružení uěitelů klavíru
Evropské sdružení uěitelů smyčcových nástrojů
MEDIACUL (výzkumný ústav UNESCO ve Vídni)
b) Osobní

kontakty

pedagogiky

a

s významnými

hudební

vědy

odborníky
-

spolupráce

v oblasti
na

hudební

mezinárodních

muzikologických konferencích, odborné pedagogické semináře.

3) Zahraniční styky zaměřené na spolupráci ve sféře činností kulturně výchovných
Do této oblasti zahrnuji spolupráci se společnostmi českých skladatelů
v zahraničí - Společnost Leoše Janáčka ve Švýcarsku, Francii a Finsku; Společnost
Antonína Dvořáka v Anglii a Československá hudební společnost v USA. Patřily
sem také kontakty se zahraniční jazzovou scénou formou zástupců ČHS na
významných festivalech, interpretačních kurzech, seminářích atd.
Jako příklad zahraniční aktivity uvedu plán zahraničních styků na rok 1991:
Vyslání
-

Zasedání výboru FIJM - představitelé HM ČR (Izrael)

-

Studijní pobyt (USA) - zástupci ČHS, studium fungování institucí
hudebního života

-

Zasedání výboru IJF (SRN) - představitelé ČJS

-

North Sea Jazz Festival (Nizozemí) - představitelé ČJS

-

Blue Danube Jazz Festival (Rakousko) - zástupce ČJS

-

International Jazz Camp Tatabánya (Maďarsko) - zástupce ČJS
Europe Jazz Contest Hoeilaart (Belgie) - zástupci ČJS jako porotci
soutěže

-

Jazzový festival v San Sebastian (Španělsko) - ČJS
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Přijetí
-

Československý jazzový festival v Karlových Varech

-

Letní jazzová dílna ve Frýdlantu (lektoři)

-

Mezinárodní jazzový festival v Praze

-

Muzikologická konference SAD v Praze

Nelze samozřejmě brát toto rozdělení jako platné doposud, od roku 1991,
s odchodem řady zájmových sdružení ze svazku ČHS a díky špatné finanční situaci,
došlo к menšímu rozsahu zahraničních styků.
Od konce roku 1993 se ČHS stala členem České hudební rady, a tím i
členem Evropské hudební rady. Počátkem následujícího roku byla přijata za člena
ISME.

7.5. Sněm ČHS
Řádný sněm ČHS se uskutečnil 15. 12. 1992 v Praze za přítomnosti zástupců
všech složek společnosti.
Od června roku 1991 vedlo ČHS konsorcium řídící společnost do konce roku
1991 zvolené ústředním výborem ve složení Václav Korbel, Eva

Štrausová,

PhDr. Jiří Bajer. Byl to důsledek situace, ve které řada funkcionářů ústředního
výborů zvolených na konferenci v roce 1987 přestala kvůli stáří, nemoci a jiným
vážným důvodům ve svých funkcích fungovat.
Sněm zkonstatoval značné zmenšení členské základny ČHS v důsledku
osamostatnění se několika složek společnosti -

Společnost Gustava

Mahlera.

Hudební mládeže ČR. České jazzové společnosti, Společnosti Antonína Dvořáka.
Společnosti Bohuslava Martinů a Společnosti pro novou hudbu. ČHS měla v době
sněmu přibližně pět až šest tisíc členů oproti dřívější situaci, kdy společnost čítala
až 17 000 členů.
Sněm uložil do dalšího období následující úkoly:
1) Přenesení pravomocí do složek, protože ty jsou vlastně realizátoři
programů a činnosti ČHS.
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2) Vzhledem к letité orientaci je základní půdou pro činnost společnosti
v širším smyslu pochopená hudební výchova.
3) Zaměření se na ty druhy hudby, které jsou diskriminovány nebo
upozaďovány nebo nesou ušlechtilé vzdělání, zábavu a potěšení.
V průběhu sněmu se schválilo složení představenstva, nové stanovy (viz
příloha č. 1) a pro období příštích dvou let bylo zvoleno nové tříčlenné vedení.

Míla Smetáčková

úřadující předseda

PhDr. Jiří Bajer, DrSc.

odstupující předseda - místopředseda

doc. PhDr. Jaroslav Herden, CSc.

budoucí předseda - místopředseda

Představenstvo tvoří zástupci těchto složek:
PhDr. Jiří Berkovec

Společnost J. Suka

Vladislav Bláha

Klub klasické kytary

PhDr. Ladislav Brábek

Společnost J. B. Foerstra

prof. PhDr. Miroslav Buček, CSc.

Společnost pro HV

Ilja Hurník

Společnost V. Nováka

Vladimíra Klánská

Společnost J. V Sticha-Punto

Jan Novotný

Společnost B. Smetany

Jaroslav Přikryl

Společnost pro starou hudbu

Jarmila Schulzová

Společnost E. Destinnové

Václav Snítil

Společnost J. Kociana

Dagmar Šimonková

Společnost Z. Fibicha

prof. PhDr. Jiří Vysloužil. DrSc.

Společnost L. Janáčka

Ladislav Šabacký

hospodář

Ve vedení ČHS vznikl nový model, tzv. model tří předsedů - odstupující,
úřadující a budoucí, navazující na mezinárodní zkušenosti a zaručující kontinuitu
vedení společnosti. Forma práce je společná. Od kontrolní a revizní komise se
ustoupilo a podle zahraničních zkušeností vykonává tuto činnost hospodář ČHS.
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Hospodář čtyřikrát do roka navštíví sekretariát, zkontroluje hospodaření a jeho
činnost během daného roku (příjmy, vydání atd.). Pokud dojde к nesrovnalostem,
jeho úkolem je upozornit představenstvo či vedení a předložit jim, co je nutné
zařídit.
Novou úřadující předsedkyní se stala Míla Smetáčková, dosud aktivně činná
ve Společnosti pro starou hudbu. Jiřímu Bajerovi bylo v roce 1992 67 let a nebyl po
zdravotní stránce v pořádku, místopředsednictví se na dva roky ujal Jaroslav
Herden, člen Společnosti pro hudební výchovu, s tím. že po dvou letech se stane
místopředsedou ČHS.

V roce 1992 byla struktura ČHS následující, do svazku přibyla Společnost
Jarmily Novotné:

Společnost B. Smetany
Společnost L. Janáčka
Společnost V. Nováka
Společnost J. Suka
Společnost Z. Fibicha
Společnost O. Ostrčila
Společnost J. B. Foerstra
Společnost pro starou hudbu
Společnost E. Destinnové
Společnost J. V. Sticha-Punto
Klub klasické kytary
Společnost J. Kociana
Společnost Jarmily Novotné
Společnost pro HV:
Komise pro předškolní HV
Komise pro obecnou HV na ZŠ
Komise pro rozšířenou HV na ZŠ
Komise pro dětský sborový zpěv
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Komise pro přípravu učitelů HV
Komise pro výchovné koncerty
Komise pro teorii a výzkum v HV
Komise pro učební pomůcky a hudební nástroje HNAP
Komise pro specializovanou HV - muzikoterapie
Komise pro umělecké školství - LŠU, konzervatoř, akademie
Sdružení učitelů klavíru (SUK)
Sdružení učitelů smyčcových nástrojů (SUSN)
Sdružení učitelů dechových nástrojů dřevěných
Sdružení učitelů dechových nástrojů žesťových
Sdružení učitelů lidových nástrojů - akordeon
Sdružení učitelů lidových nástrojů - kytara
Sdružení učitelů zpěvu
Sdružení učitelů teoretických předmětů
Sdružení učitelů tanečního oddělení

Komise sdružené pod Společností pro hudební výchovu je spojení fúzí
komisí, které buď málo pracují, vyvíjejí jen minimální činnost nebo nechtěly zůstat
na platformě Společnosti pro hudební výchovu.

К 1. 1. 1993 byli v čestném výboru ČHS tito členové:
Petr Eben
Jan Hanuš
Rafael Kubelík
Graham Melville-Mason
Ivan Moravec
Oscar Morawetz
Jarmila Novotná
František Smetana
Josef Suk
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7.6. Nynější situace ČHS
Finanční situace se od září roku 2005 stala bohužel neúnosnou, neumožňuje
další provoz sekretariátu a tajemnice Eva Štrausová, předsedkyně ČHS Míla
Smetáčková, hospodářka Milena Petříková a paní Hana Kružíková pracují již rok
bez jakéhokoliv finančního ohodnocení své práce. Tato situace povede к tomu. že
sekretariát musí do konce roku 2006 ukončit svoji činnost. Mohlo se tak stát již
před rokem, tato situace se ale mohla stát smrtelnou pro některé složky ČHS.
Naštěstí se členové sekretariátu uvolili pracovat po dobu jednoho roku zadarmo
zvláštní dobré vůle, aby pomohli jednotlivým složkám postavit se na vlastní nohy
s vlastní

právní

subjektivitou.

U

složek,

které

nebudou

potřebovat

právní

subjektivitu, se tento rok využije к jejich nasměrování ..pod křídla" jiné, fungující
organizace.
Od 1. června 2006 ukončila svou činnost v rámci ČHS Společnost Zdeňka
Fibicha a je samostatně registrovaná jako Společnost Zdeňka Fibicha.
Česká Orffova společnost, Česká společnost klasické kytary a Společnost
staré hudby se již osamostatnily.
Společnost Josefa Bohuslava Foerstra, Společnost českých akordeonistů a
Společnost pro hudební terapii se do konce roku 2006 osamostatní.
Společnost Bohuslava Martinů, která j e stále ještě kolektivním členem ČHS,
což znamená, že finance této společnosti jdou přes účetnictví ČHS, se do konce
roku 2006 osamostatní.
Společnost Bedřicha Smetany patří od června roku 2006 pod Společnost
Národního muzea, kde došlo při jejím vstupu к obnovení hudební sekce Společnosti
Národního muzea.
Společnost Jarmily Novotné je od jara 2006 součástí Svatoboru.
HUDEKOS utlumilo svoji činnost a v době psaní této diplomové práce nebyl
její budoucí osud znám.
Osud Společnosti Vítězslava Nováka není v době psaní mé diplomové práce
znám.
Společnost pro hudební výchovu se od počátku roku 2007 stane volným
sdružením hudebních pedagogů, přátel hudební výchovy a všech, kterým není osud
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obecné hudební výchovy lhostejný. Letní školy HV chce společnost zachovat, ale
v této chvíli se snaží předat jejich organizaci některé ze specializovaných institucí,
která se zabývá dalším vzděláváním pedagogů.
U Společnosti Josefa Suka a Setkání přátel komorní hudby v Bechyni se
chystá Eva Štrausová žádat o registraci těchto dvou sdružení jako samostatného
občanského sdružení pod názvem Česká hudební společnost - Sdružení přátel
krásných umění, kdy se kolektivním členem stanou již zmíněná dvě sdružení a celé
toto občanské sdružení bude zaštiťovat Eva Štrausová na svojí adrese /borovská
68, 150 00 Praha 5. Možná se připojí i bývalý Letní orchestr mladých Hudební
mládeže s tím, že se o organizaci této akce bude starat Jana Klimtová, bývalá
tajemnice Hudební mládeže ČR. Stanovy už jsou hotovy.
Nadále budou pokračovat kurzy pro mladé houslisty a klavíristy v Písku a
kurzy po mladé hráče na dechové nástroje ve Vimperku pod vedením jejich
současných organizátorů (paní Krejčová v Písku a paní Daňhová ve Vimperku).
Poslední dva sněmy se konaly 6. prosince 2003, kde byly opět schváleny
nové stanovy (příloha č. 1) a zvoleno vedení společnosti, které platí dosud, zatím
poslední sněm se uskutečnil 3. června 2005.
Vedení ČHS: Míla Smetáčková

předsedkyně

prof. PhDr. Jaroslav Herden, CSc.

místopředseda

Jan Novotný

místopředseda

Předsednictvo opět tvoří předsedové jednotlivých složek ČHS.

7.7. Kontakty na ČHS a její jednotlivé složky

Česká hudební společnost
Eva Štrausová. Radlická 99. 150 00 Praha 5, tel.: 251 552 382

v

Česká Orffova společnost
www.orff.unas.cz
dr. Jarmila Kotůlková, Jugoslávských partyzánů 16. 160 00 Praha 6,
tel.: 604 401 123
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Česká společnost klasické kytary
www.suitarcz.com
Mgr. Vladimír Bláha, Renneská 25, 639 00 Brno, tel.: 543 242 407

HUDEKOS
www.musicecolo.oy.cz
Ing. Jan Stěnička, Kozí 9, 110 00 Praha 1, tel.: 224 923 006
Vratislav Beránek, Na Kuthence 7, 160 00 Praha 6, tel.: 233 333 976

Setkání přátel komorní hudby - Bechyně
Eva Štrausová, Zborovská 68, 150 00 Praha 5, tel.: 251 512 396

Kurzy pro dechové nástroje
Vimperk: Hana Daňhová, Benešova Hora 78, 384 73 Stachy, tel.: 388 431 434

Interpretační kurzy pro mladé houslisty a klavíristy
Písek: Marie Krejčí, Tylova 69, 397 01 Písek, tel.: 607 880 797

Společnost Bedřicha Smetany
dr. Václav Němec, К Rybníčkům 17, 100 00 Praha 10, tel.: 274 811 801

Společnost Bohuslava Martinů
www.martinu.cz
Mgr. Aleš Březina, Kinských 3, 150 00 Praha 5, tel.: 257 313 104

Společnost českých akordeonistů

prof. Ladislav Horák. Vojanova 769. 266 01 Beroun 3, tel.: 311 611 399

Společnost Jarmily Novotné
Ludmila Matrtajová. Tachovská 607, 153 00 Praha 5, tel.: 257 811 894
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Společnost Josefa Bohuslava Foerstra
prof. Radomír Melmuka, Krymská 27, 101 00 Praha 10, tel.: 271 742 640
Marie Horáková, Lukešova 1512/61, 142 00 Praha 4, tel.: 241 711 791

Společnost Josefa Suka
wvyw.suksociety.cz

Michaela Štrausová, Zborovská 68, 150 00 Praha 5, tel.: 252 512 396

Společnost pro hudební terapii
Mgr. Hana Žejdlíková, Bohdalín 90, 394 91 Pelhřimov, tel.: 565 432 547

Společnost pro hudební výchovu
www.renetamusic.cz
dr. Jan Prchal, Haškova 941/11, 460 06 Liberec, tel.: 485 132 454
prof.

Jaroslav

Herden,

Královická

1257,

250

01

Brandýs

tel.: 326 902 918

Společnost pro starou hudbu
www.earlv-music.cz
Marc Niubo, Říčanova 619/5, 169 00 Praha 6, tel.: 220 511 127

Společnost Vítězslava Nováka
www, v i t ezs 1 a vno vak. с z
prof. dr. Miloš Schnierer. Mutěnická 1, 628 00 Brno, tel.: 544 211 778

Společnost Zdeňka Fibicha
www.conccrt-melodrama.com
dr. Věra Šustíková. Pštrossova 35, 110 00 Praha 1, tel.: 224 930 578
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nad

Labem,
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8. Oblast horizontální struktury ČHS
Tyto složky společnosti jsou na stejné řídící úrovni a vůči sobč nejsou
v hierarchizovaném vztahu.

8.1. Odborné sekce a jejich komise
8.1.1. Sekce kulturně politická
Tato sekce řešila ideové, koncepční a organizační úkoly v oblasti hudební
výchovy, podílela se i na spolupráci na přípravě legislativních a jiných opatření
v oboru hudby. Sekce zajišťovala styky a spolupráci s národními výbory a se všemi
společenskými organizacemi.

a) Propagační a tisková komise
Komise byla pracovním orgánem kulturně politické sekce. Informovala
veřejnost

o činnosti

a

cílech

ČHS

za

pomoci

pravidelného

zpravodajství

v centrálním a regionálním tisku a formou tiskových besed.

8.1.2. Sekce pedagogická
Sekce

zahrnovala

komise

zabývající

se

problematikou

všech

stupňů

hudebního vývoje. Úkoly spojené s těmito cíli se snažila uskutečňovat skupina
dobrovolných pracovníků v následujících komisích. Tyto komise připravovaly samy
nebo ve spolupráci s různými institucemi semináře a kurzy, které měly meziresortní
charakter a směřovaly к podpoře cílů a úkolů školské hudební výchovy.

a) Komise pro předškolní hudební výchovu
Zabývala se rozvojem hudebnosti u dětí předškolního věku. Jednou za dva
roky pořádala tematicky zaměřenou konferenci к některému z aktuálních problémů
předškolní hudební výchovy:
• 1. celostátní konference - Kroměříž podzim 1977. Obsahem přednášek byly
aktuální otázky soudobé estetické výchovy (dr. V. Mišurcová. CSc.). nejnovčjší
1

U struktury vycházím z dělení uvedeného v Informačním zpravodaji ČHS, 1982, ročník VIII, číslo 1.
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aspekty a výsledky výzkumu hudebnosti dítčte (doc. dr. F. Sedlák. CSc.) a nová
koncepce v přípravě pedagogických kádrů (L. Kůrková. O. Janovská). Bilanci
dosavadní činnosti podala i některá vydavatelství a nechyběly ani ukázky práce
s předškolními dětmi (L. Kůrková, L. Macháčková).
• 2. celostátní konference ..Za socialistický systém HV v předškolním věku" Olomouc září

1979, zabývala se řadou otázek o vzájemné návaznosti a

soustavné spolupráci školy a rodiny, výchovných zařízení a společenských
institucí (dr. V. Mišurcová), přinesla zevrubnější pohled na výchovnou práci
v předškolních zařízeních a upozornila na nedostatečné odborné vzdělání sester
v jeslích i na nedostatky v přípravě absolventek středních pedagogických škol
v oblasti hudebně pohybové výchovy (L.Kůrková, J. Zezula).
• konference Zpívejme s nejmenšími - otázky zpěvu a hlasové výchovy v MŠ,
určena pro pracovníky

z předškolních

výchovných

zařízení, vyučující na

středních pedagogických

školách a na pedagogických

účastníků,

dr.

přednášející:

V.

Mišurcová,

doc.

F.

fakultách, cca
Sedlák,

P.

180
Eben,

doc. B. Kulínský. nové metodické postupy při HV v předškolním včku. nové
formy práce s pěveckým sborem na MŠ Praha 6 . - 7 . 11. 1981. V roce 1983
vyšel sborník s příspěvky této konference.
Po určitou dobu organizovala kurzy hry na zobcovou flétnu Dřevěná
píšťalka. V roce 1984 uspořádala celostátní konferenci Hudba v rodině - obecné
problémy předškolní hudební výchovy v Praze. Pravidelně komise organizovala
Přehlídku dětských sborů mateřských škol ve Znojmě, která umožnila výměnu
názorů a zkušeností na předškolní sborový zpěv.

b) Komise pro hudební výchovu na základních školách
Komise se snažila svou činností podpořit nové pojetí výuky hudební výchovy
a jednotný výklad nových osnov. Pořádala pracovní setkání metodiků hudební
výchovy z pedagogických fakult, okresních a krajských pedagogických zařízení
s autory učebnic

hudební výchovy. Mezi její aktivity patřilo spolupořadatelství

celostátního kurzu modernizace hudební výchovy v Chebu.
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c) Komise pro lidové školy umění
Specializovala se na specifické potřeby vyplývající z tohoto druhu škol. Do
její náplně činnosti patřilo pořádání pravidelných kurzů pro učitele nástrojové hry
za účelem sjednocení metodiky nástrojové výuky a výměny zkušeností (např.
seminář kytarové hry). Jiným okruhem byly semináře pro dirigenty souborů a
orchestrů, jejichž úkolem bylo zvýšení efektivity nácviku souborové hry a
seznámení se s novými a vhodnými skladbami pro soubory LŠU. Členové komise
byli často v porotách ústředních kol různých celostátních soutěží LŠU a pomáhali
metodicky při pořádání nižších kol různých soutěží v krajích a okresech.

d) Komise pro speciální hudební pedagogiku
Komise uplatňovala hudebně pedagogické postupy při léčbě některých
psychických poruch a onemocnění. Každý rok se konaly dva víkendové semináře na
jaře a na podzim a týdenní soustředění výcvikové skupiny. Vedle těchto činností
komise propagovala výsledky nejnovějších výzkumů v oboru a lektorskou činnost
pro jiné organizace. Kvůli zajištění informovanosti o novinkách v muzikoterapii
vydávala komise bulletin Muzikoterapeutické listy.

e) Komise pro výchovné koncerty
Svou činností metodicky pomáhala organizátorům výchovných koncertů.
Komise zorganizovala několik celostátních konferencí řešících jednotlivé okruhy
problematiky výchovných koncertů (průvodní slovo, koncerty pro děti předškolního
věku nebo koncerty určené pro učňovskou mládež atp.). Z podnětu konference
Systém koncertů pro školní mládež v roce 1985 vznikla na půdě hudebního
oddělení Divadelního ústavu v Praze publikace ЛВС výchovných koncertů od
V. Drábka.

i") Komise pro učební pomůcky a hudební nástroje
Práce komise spočívala ve formě spolupráce s o. p. Československé hudební
nástroje, n. p. Komenium a s Výzkumným ústavem pedagogickým. Vykonávala pro
ně konzultativní a oponentskou činnost. Hodnotila učební pomůcky pro výuku
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hudební výchovy a doporučovala je к výrobě a distribuci do škol. Na svých
seminářích seznamovala učitele s dostupnými

učebními pomůckami, učila je

funkčně využívat a díky tomu je pomáhala zavádět do školní praxe. Pro učitele
hudební výchovy na základních školách vypracovala metodický text o způsobu
používání

dětského

instrumentáře

domácí

výroby

v pedagogickém

procesu

s příklady instrumentace hudby pro dětské soubory.

8.1.3. Hudebně výchovná sekce
Vznikla v srpnu 1986 ve Znojmě a chtěla navazovat na činnost Společnosti
pro hudební výchovu. Měla za úkol koordinovat plány práce jednotlivých komisí
bývalé pedagogické sekce ČHS tak, aby se navzájem nekryly a netříštily síly
nepříliš početného aktivu zájemců o práci v hudebně výchovné oblasti.
a) Poslání hudebně výchovné sekce 1
Je

orgánem

ČHS

pro

řešení

všech

otázek

spojených

se

školskou

i mimoškolskou HV ve sféře teoretické i praktické.
Jejím úkolem je sledovat současný vývoj domácího i zahraničního dění ve
všech oblastech hudebně výchovné práce, analyzovat jej a podávat návrhy na
jeho zlepšování doma. V případě získaných zkušeností ze zahraniční praxe
posuzovat vhodnost jejich aplikace na domácí podmínky.
Za účelem naplňování svého poslání spolupracuje sekce s nižšími složkami
organizační struktury ČHS, především se svými komisemi, jejichž činnost
koordinuje

s činností

pedagogických

aktivů

teritoriálních

poboček

i s činností pedagogických složek státních organizací, zejména Slovenské
hudební společnosti a obou národních skladatelských svazů.

b) Organizační struktura hudebné vý chovné sekce
• Předseda: doc. dr. M. Buček, CSc.

vedoucí

katedry

HV

na

Pedagogické fakultě UJEP. Brno
• Tajemník: PhDr. V. Korbel. CSc.

vedoucí redaktor časopisu Hudební
nástroje. Hradec Králové

1

Informační zpravodaj ČHS, 1987, ročník XIII, číslo 2.
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• Zapisovatelka: E. Mikulová

učitelka ZŠ, Odolená Voda

• Koordinátor: PhDr. P. Jistel

učitel LSU, Ústi nad Labem

KOMISE
• Komise pro teorii a výzkum - předseda: dr. L. Zenkl. CSc.
Členové komise se podíleli na celostátní konferenci v Nitře a vydávali
bulletin Teorie a výzkum v hudební pedagogice.
• Komise pro obecnou HV - předseda: P. Jurkovič
• Komise pro předškolní HV - předseda: O. Janovská
Náplní

činnosti

komise

bylo

doškolování

učitelů,

sledování

a

zprostředkování nových poznatků v oblasti klavírní pedagogiky domácí i zahraniční
a vzájemné předávání zkušeností a koordinace znalostí učitelů všech typů škol,
včetně amatérů. Pravidelně se konaly kurzy pro sestry z jeslí.
• Komise pro umělecké školství - předseda: M. Dlouhý
V rámci této komise pracují:
Sdružení učitelů smyčcových nástrojů - předseda: I. Straus
Sdružení učitelů klavíru - předseda: R. Kvapil
Sdružení učitelů dechových nástrojů dřevěných - předseda: M. Vinš
Sdružení učitelů dechových nástrojů žesťových - předseda: L. Novák
Sdružení učitelů lidových nástrojů - akordeon - předseda: J. Zámečník
Sdružení učitelů lidových nástrojů - kytara - předseda: M. Mysliveček
Sdružení učitelů zpěvu - L. Kotnauerová
Sdružení učitelů teoretických předmětů - J. Koutský
Sdružení učitelů tanečního oddělení - E. Kulhánková
• Komise pro přípravu učitelů - předseda: dr. J. Herden, CSc.
Komise pořádala setkání vedoucích kateder hudební výchovy pedagogických
fakult, prázdninové kurzy zájemců o studium učitelství, seminář didaktiků a
seminář к problematice poslechu hudby.
• Komise pro hudební nástroje a učební pomůcky - předseda: dr. M. Střelák
• Komise pro rozšířenou výchovu na ZS - předseda: doc. dr. L. Daniel, Csc.
•

Komise pro výchovné koncerty -

předseda: dr. V. Drábek.

CSc.

Uspořádání krajského semináře Výchovné koncerty v systému mládež a
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kultura a komise ve všech krajích uspořádala semináře к výchovným
koncertům.
• Komise pro speciální HV (muzikoterapie) - předseda: dr. J. Schánilcová
Pořádala semináře a víkendová soustředění.
• Komise pro sborový zpěv - předseda: dr. C. Stašek
Hlavní náplní komise byla podpora sbormistrů školních pěveckých sborů
formou seminářů.
AKTIVY
• Aktiv pro pořádání konferencí - předseda: dr. J. Polák
• Aktiv pro pořádání kurzů - předseda: dr. J. Říha
• Aktiv pro dokumentaci - předseda: E. Žižková
• Aktiv pro publikační činnost - předseda: V. Beránek

Hudebně výchovná sekce se podílela na ústředních akcích

(celostátní

konference v Nitře, kurz ve Znojmě) a akcích s hudebně výchovným charakterem
(Most, Prostějov).

8.1.4. Společnost pro hudební výchovu
Společnost pro hudební výchovu opět obnovila svoji činnost v prosinci roku
1989 a svojí činností navazuje na tradice společnosti téhož jména, která byla
založena v Praze roku

1934. Pod tímto názvem se sdružily komise

bývalé

pedagogické sekce ČHS a následné hudebně výchovné sekce ČHS.
Společnost pravidelně pořádala Letní školy hudební výchovy ve formě kurzů
a cyklických víkendových seminářů pro učitele hudební výchovy, rodiče s dětmi,
studenty středních a vysokých škol i hudební amatéry v různých místech České
republiky, především však dlouhodobě v Rychnově nad Kněžnou. Náplní kurzů
bylo metodické rozvíjení všech aktivit potřebných pro zkvalitnění školské hudební
výchovy.
Činnost SHV se dělí na organizační, spolkovou, vědecko teoretickou a
vzdělávací. Společnost pravidelně udržovala styky s ISME a členové se účastnily
kurzů Orffova institutu v Salcburku. Mezi hlavní formy vzdělávací činnost patří
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letní školy HV, kam lze zařadit letní specializované kurzy, kurzy

hudební

interpretace, muzicírování dětí s rodiči, víkendové semináře a odborné semináře
zájmových sdružení. Mezi letní školy HV patří kurzy v Mostě, kurz pro učitelky
mateřských škol v Prostějově, kurz ve Znojmě a setkání Zpívání rodičů s dětmi
v Pelhřimově, což jsou kurzy pro modernizaci HV na školách všech typů, včetně
lidových škol umění, a rozvoj hudebnosti v rodinách ve vztahu к mateřským školám
a interpretační kurz pro kytaristy doprovázený festivalem kytarové hry v Mikulově.
Společnost spolupořádala hudebně pedagogické konference Musica viva in
schola. Pravidelně se konal jarní seminář s názvem Středoškolská HV v Rychnově
nad Kněžnou zabývající se modelovými příklady postupů v hodinách zaměřených
na využití prvků taneční výchovy, na přípravu к poslechu populární hudby a na
netradiční přípravu к poslechu hudby. Komise pro základní školy s rozšířenou HV
pořádala několik let seminář Na pomoc učitelům základních škol s rozšířenou
hudební výchovou.
20. května 1991 byla zřízena Nadace Fond hudebního rozvoje, jejíž úkolem
byla podpora vzdělávacích, badatelských a edičních snah SHV. Spravovala ji
správní rada a řídil ji výbor SHV. Ve správní radě byli tito lidé: JUDr. V. Holas
(správce nadace), E. Štrausová, prof. dr. M. Buček, CSc., dr. P. Jistel. dr. V. Korbel,
CSc., P. Kratochvíl, A. Linhová.
V roce
Pedagogické

1994

uspořádala

fakulty Univerzity

SHV
Karlovy

spolu

s katedrou

mezinárodní

hudební

hudebně

výchovy

pedagogickou

konferenci Kreativita a integrativní pedagogika v evropské HV.
V roce 1992 vystoupilo Sdružení učitelů klavíru ze SHV a vyšly nové
stanovy SHV 17 :

Poslání organizace:

SHV je dobrovolnou, zájmovou, nezávislou organizací, která sdružuje
pedagogy všech typů hudebního školství v ČR a všechny zájemce o rozvoj HV
z řad odborné i laické veřejnosti. SHV se podílí na řešení zásadních otázek rozvoje
" Občasník SHV, duben 1992.
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a

perspektiv

všech

složek

HV

(všeobecné,

speciální,

specializované

a

profesionální). Spolupracuje s partnerskými organizacemi v rámci ČR na návrzích
normativních a legislativních opatření dotýkajících se zájmů hudební oblasti. SHV
pečuje i o mezinárodní výměnu zkušeností a odborných informací z oblasti HV a
hudební pedagogiky. Sídlem SHV j e Praha a společnost působí v rámci činnosti
ČHS na území ČR.
Struktura organizace:

SHV

je

organizací

s právem

hospodaření

v rámci

činnosti

ČHS.

Konstitutivními složkami SHV jsou tři společenství (dále jen komise) založené na
profesním principu:

1) Komise pro teorii a výzkum v hudební pedagogice
Posláním této komise je zejména inventarizace badatelských aktivit na
jednotlivých pracovištích v oblasti HV působících v rámci ČR a vytvoření
informačního servisu o odborné domácí a zahraniční literatuře. Komise též
vytváří podmínky

pro koordinaci jednotlivých

badatelských

aktivit a

zajišťuje kontakty se zahraničními pracovišti řešícími příbuzné problémy.

2) Komise pro přípravu učitelů jednotlivých typů škol
Zaměřuje se především na zkvalitnění profesionální přípravy (zejména
pregraduální) pedagogů v oblasti všeobecné, speciální, specializované a
profesionální HV.

3) Komise pro další vzdělávání učitelů
Cílem práce této komise je zabezpečit účinné formy

postgraduálního

vzdělávání učitelů na jednotlivých typech škol a pracovníků školských
zařízení včetně oblasti mimoškolní HV a HV v rodinách.

V rámci působnosti jednotlivých komisí mohou pracovat různá zájmová
sdružení, jejichž organizační řád schvaluje plénum příslušné komise.
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8.1.5. Sekce pro zájmovou uméleckou činnost
Sekce se zabývala řešením koncepčních i organizačních otázek na poli
amatérského provozování hudby dětí, mládeže a dospělých v jejich volném čase.
Podílela se na pořadatelství celostátní sborové soutěže Písně přátelství, festivalu
sborového umění v Jihlavě a festivalu dětských sborů Svátky písní v Olomouci a
v Jirkově.

a) Komise dětského sborového zpěvu
Komise měla za úkol zvyšovat odborný růst jednotlivců a malých souborů.
Díky možnému srovnání výsledků jejich práce formou seminářů a pracovních
setkání sbormistrů dětských sborů přispívala komise к vyšší motivaci a umožňovala
další rozvoj zájmové umělecké činnosti v oblasti dětského sborového zpěvu.
Komise se snažila o zlepšení situace ve vydávání vhodného notového materiálu
formou redakce a obsahové náplně sborníků, díky této snaze vyšla řada sborníků
s repertoárem pro dětské sbory. Pravidelně byl vydáván informativní oběžník
obsahující aktuality z oblasti dětského sborového zpěvu a organizační pokyny pro
členy

komise.

Komise

každoročně

pořádala

ve spolupráci

se

severočeskou

odbočkou ČHS Celostátní kurz sbormistrů v Jirkově.

8.1.6. Sekce tvůrčí a výzkumná
Tato sekce se zaměřovala na realizaci nepedagogických odborných činností.
Nejreprezentativnější akcí v muzikologické oblasti bylo pořádání mezinárodních
konferencí v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro.
1982: Smetanova Má vlast a její postavení v evropské hudbě
1985: Opera po roce 1945 - umělecké a společenské zdroje jejího vývoje a
proměn
1986: Mezinárodní hudební festivaly - křižovatky národních hudebních
kultur
1988: Hudba evropských národů po první světové válce
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a) Komise pro hudební vědu
Úkolem komise bylo využití výsledků teoretického výzkumu do praxe
v regionu. Od roku 1979 se každoročně pořádaly Muzikologické dialogy, semináře
konající se v různých oblastech Cech a Moravy, věnované problematice hudební
regionalistiky a připomenutí si významných kulturních výročí.
1979 - Ďumperk, 300. výročí narození J. D. Zelenky
1980 - Jaroměřice nad Rokytnou, 250. výročí první české opery
1981 - Jablonné nad Orlicí, 200. výročí úmrtí Josefa Myslivečka.
Součástí Dialogů se od roku 1980 stala tzv. Tribuna mladých, přehlídka prací
studentů a absolventů hudební historie a hudební pedagogiky na filozofických a
pedagogických fakultách v ČSSR.
Mezi další činnosti komise patřila spolupráce na přípravách konferencí
konaných u příležitostí Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro.
1979 - konference o vědeckém a uměleckém odkazu Otakara Zicha
1981 -

konference ..Bohuslav Martinů očima dneška"', spolupráce

se

Společností Bohuslava Martinů
Vedle koncepční a organizační činnosti se komise zabývala i činností
nakladatelskou, vycházející z akcí komise. V roce 1981 vydala např. sborníky
Hudba slovanských národů a její vliv na evropskou hudební kulturu a Otakar Zich tvůrčí odkaz umělce a vědce.

b) Komise pro sociologii hudby
Komise se zabývala výzkumem sociálního působení hudby a její role při
formování mladého člověka. V roce 1982 se zabývala dvěma projekty - učebnice
sociologie hudby pro posluchače hudby na pedagogických fakultách a výzkum
prováděný

ve

spolupráci

s ministerstvem

vzdělávání mládeže.
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kultury

Současný

stav

hudebního

c) Komise pro koordinaci dvořákovského bádání
Sdružovala zájemce o výzkum díla Antonína Dvořáka. Výsledky své činnosti
prezentovala domácí odborné veřejnosti formou informačního bulletinu. Udržovala
styky s dvořákovskými badateli v zahraničí.
V roce 1983, kdy přibyla do svazku ČHS Společnost Antonína Dvořáka, se
vlastním rozhodnutím začlenila do organizační struktury Společnosti A. Dvořáka a
pracovala zde jako její muzikologická komise.

d) Komise pro psychologii hudby a experimentální estetiku
Komise byla založena v prosinci roku 1983 a pracovala jako odborná komise
muzikologické sekce.

8.1.7. Společnosti hudebních skladatelů a jiná zájmová sdružení
Spolkový hudební život má bohatou tradici v historii české hudební kultury.
V rámci organizační struktury ČHS začala být zakládána nebo zvenčí začleňována
zájmová sdružení, která pečovala o tvůrčí odkaz významných osobností české
hudby. Jako hlavní úkol si vytyčily důstojné uctční památky hudebních skladatelů,
propagaci a šíření jejich díla a některé se podílely na přímé péči o jejich pozůstalost.
Zájmová sdružení lze rozdělit na několik typů:
1) podle předmětu zájmu (osobnost skladatele, interpreta nebo druh zájmu)
2) podle způsobu vzniku:
-

sdružení, která byla do svazku ČHS převedená: Společnost Emmy
Destinnové, Společnost J. B. Foerstra,Společnost Otakara Ostrčila.
Společnost Zdeňka Fibicha
sdružení ustavená z kulturně politické potřeby: Společnost Bohuslava
Martinů, Česká jazzová společnost

-

sdružení ustavená zcela spontánně: Společnost Gustava Mahlera.
Společnost Jana Václava

Sticho-Punta,

Společnost Josefa

Suka,

Společnost Leoše Janáčka. Společnost pro starou hudbu. Společnost
Vítězslava Nováka.
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1. Společnost Antonína Dvořáka (SAD)
Společnost byla součástí ČHS od roku 1982. Mezi její aktivity patřila
koncertní a popularizační činnost, pořádání konferencí spojených se jménem
skladatele, výstavy, přednášky i zájezdy. Udržovala úzký pracovní styk s Muzeem
A. Dvořáka v Praze a dalšími muzei a památníky, zabývajícími se plně nebo zčásti
odkazem skladatele. Společnost měla pobočky ve Zlonicích a Karlových Varech.
SAD v rámci dvořákovského pětiletí (1986 - 1991) uspořádala čtyři hudebně
vědná

setkání, ve kterých

skladatelova

se pokryly

díla a probraly

všechny

se jeho vztahy

základní

teoretické

к zahraničním

aspekty

oblastem

(např.

1988 - Dvořákova melodika a rytmika, Dvořák a Anglie; 1989 - Dvořákova sonika,
Dvořák a USA). V rámci pětiletí se věnovala zvýšená pozornost významným, ale
i méně frekventovaným oblastem Dvořákova díla, význam Dvořákovy školy a škol
jeho žáků, význam Dvořáka jako člověka i umělce atp. Vrcholem pětiletí se stal
světový kongres A. Dvořáka v Dobříši v roce 1991.
V rámci společnosti byly utvořeny čtyři komise:
Komise pro koordinaci a tisk
Komise pro kulturně-osvětové akce
Komise ediční
Komise hudebně-vědecká

2. Společnost Bedřicha Smetany (SBS)
Společnost Bedřicha Smetany vznikla v říjnu roku 1978 v rámci konání
hudebně vědného kongresu UNESCO Hudba slovanských národů a její vliv na
evropskou hudební kulturu. Společnost je v kontaktu se společnostmi Bedřicha
Smetany

v Japonsku,

Švédsku

a

Polsku.

V České

republice

má

odbočky

v Litomyšli, Plzni a v Jabkenicích. Vedle českých poboček společnost založila
i pobočky zahraniční v Jižní Africe, Velké Británii, Francii a Švédsku. Oficiálním
sídlem je Praha.
V rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro SBS uspořádala
roku 1982 mezinárodní konferenci ke 100. výročí prvního souborného provedení
Smetanova cyklu symfonických básní Má vlast. V roce 1984 se konala pracovní
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konference

100

mezinárodním

let

společenského

kulturním

životě

působení

v rámci

Smetanova

Roku

české

díla
hudby

v národním
pod

a

záštitou

ministerstva kultury.
К hlavním činnostem SBS patří pořádání mezinárodní klavírní

soutěže

B. Smetany v Hradci Králové (koná se od roku 1975), koncertů jejich laureátů a
smetanovského festivalu (přelom srpna a září), podílí se organizačnč na každoroční
Smetanově Litomyšli.
Od

roku

1995

pravidelně

pořádala

ve

spolupráci

s Nadací

Václava

Holzknechta a pražskou konzervatoří klavírní soutěž o Cenu V. Holzknechta.
Soutěž byla zaměřena především na interpretaci skladeb B. Smetany a autorů
20. století a určena posluchačům konzervatoří ČR.
V roce 1997 společnost uspořádala ve spolupráci s Pražskou konzervatoří,
PETROF

a

stavitelem

Blažejem

Svobodou

první

ročník

mezinárodního

Interpretačního kurzu středoevropské klavírní tvorby.
Díky společnosti vyšly monografie o B. Smetanovi autorů J. Jiránka,
J. Smolky а V. Holzknechta a v Supraphonu byly vydány svazky komentovaného
vydání klavírního díla v revizi J. Novotného.
V roce 1993 obnovila SBS tradici sobotních Matiné v Sále Muzea Bedřicha
Smetany v Praze 1. Matiné se konala jednou měsíčně vždy první sobotu v měsíci.
Mezi tématy těchto setkání se objevily např. večery Smetanovy opery v pražském
Národním divadle v éře Otakara Ostrčila, Prodaná nevěsta na Islandu, Eduard
Hanslick a jeho vztah к Smetanově tvorbě atp. O rok později uskutečnila společnost
v Kanadě putovní výstavu Bedřich Smetana - Legenda mé země. Během výstavy
prof.

J.

Novotný

přednesl

přednášku

o

Smetanově

práci

s následnými

demonstracemi na klavír. Výstava se uskutečnila v Montrealu. Ottawě a Torontu.

3. Společnost Bohuslava Martinů (SBM)
SBM patří к nejstarším zájmovým sdružením v rámci ČHS. Sídlí v Praze.
Vznikla v únoru 1977 za přítomnosti skladatelovy manželky paní Ch. Martinů,
která byla až do své smrti její čestnou členkou. SBM se zprvu podílela na řadě
aktivit v době dvouletí B. Martinů (1979 -
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1980), především to byl převoz

tělesných pozůstatků Bohuslava Martinů ze Švýcarska do Poličky a uspořádání
oslavy 90. výročí skladatelova narození (Polička 1980).
Společnost má celkem čtyři odbočky, v Brně (od roku 1978). Poličce (1979),
Praze (1977) a Zlíně (1980). Brněnská pobočka pořádá cyklus čtyř až pčti koncertů
z díla B. Martinů, díky ní zde byly provedeny všechny skladatelovy smyčcové
kvartety a souborné provedení klavírních trií. Činnost členů pobočky v Brně
spočívá především v aktivní účasti na symfonických koncertech

Filharmonie

B. Martinů Zlín, organizaci komorních koncertů, besed a přednášek. Pobočka
v Poličce organizuje setkání členů na Otvírání studánek ve Vlčkově a na Třech
studních. Pořádá také vernisáže a koncerty.
Co se týče pobočky v Praze, každý první čtvrtek v měsíci se pravidelně
scházel

Klub

dr. J. Mihule,

SBM

v Divadle

hudby, kdy v minulosti

později v rámci pravidelných

program

setkání přednášel

připravoval
dr. J.

Šeda

v Janáčkově síni. V této době pražská pobočka pořádá pravidelně každý první
čtvrtek v měsíci v 16.30 hodin v místnostech Nadace Bohuslava Martinů v Síni
Zdeňky Podhajské besedy, kde jsou hosty významné či zajímavé osobnosti spjaté
s hudbou či osobností B. Martinů.
Podstatnou složkou SBM j e činnost propagační a přednášková. V rámci
Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro v roce 1981 uspořádala společnost
za spoluúčasti Českého hudebního fondu, Nadace Bohuslava Martinů při Českém
hudebním fondu a Pražského jara mezinárodní konferenci Bohuslav Martinů očima
dneška.
Veškeré aktivity

SBM

se uskutečňují díky finanční podpoře

Bohuslava Martinů. Nadace B. Martinů vznikla

Nadace

16. října 1975 při Českém

hudebním fondu a disponuje autorskými právy na díla B. Martinů. Od roku 1992 j e
Nadace samostatným právním subjektem a stala se jednou z nejvýznamnčjších
českých hudebních institucí.
Vrcholem činnosti společnosti j e Festival Bohuslava Martinů konající se od
roku 1995. O dramaturgii, organizaci a finanční zajištění se stará Nadace a Institut
Bohuslava Martinů. Festival zahajuje Soutěž Nadace Bohuslava Martinů a koncert
laureátů soutěže Nadace B. Martinů. Soutěž je určena kandidátům do 28 let, kteří
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žijí na území České nebo Slovenské republiky, a tkví v interpretaci díla B. Martinů.
Konají se pravidelné soutěže v oborech smyčce (housle, violoncello), komorní
hudba (klavírní trio a smyčcové kvarteto) a klavír. Festival zakončuje koncert České
filharmonie.
Na soutěžní přehlídce interpretů do 35 let Mladé pódium v Karlových
Varech se soutěží mj. o udělení ceny SBM.
SBM každoročně vydává dvě čísla Zpráv SBM a u příležitosti konference
Bohuslav Martinů očima dneška vydala reprezentativní publikaci V náručí domova,
která se vrací к události převezení ostatků skladatele do České republiky. V roce
1988 připravila SBM v rámci pětiletí Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů
pětijazyčný sborník Otvírání studánek.
Společnost pravidelně pořádá

na konci

května

slavnosti

Putování

za

studánkami ve Vlčkově spojené s návštěvou Poličky. Hlavním organizátorem všech
ročníků je dr. J. Kapusta, slavnosti vznikly v roce 1983.

4. Společnost Emmy Destinnové (SED)
Společnost byla založena na schůzi ústředního výboru ČHS v prosinci 1983.
Zveřejnila literární dílo Emmy Destinnové vytvořené za zpčvaččiného mládí
v Berlíně německy - jde o román Pan doktor Casanova a básnickou sbírku Bouře a
klid.
SED pořádala koncerty, besedy, zájezdy, semináře věnované památce naší
významné operní pčvkyně a věnovala se dokumentační činnosti.

5. Společnost Gustava Mahlera (SGM)
SGM byla založena

na slavnostním

setkání uspořádaném

Rakouským

výborem Československé společnosti pro mezinárodní styky a ČHS u příležitosti
výročí skladatele 20. května roku 1986.
Vybudovala ve spolupráci s muzeem v Humpolci a ČHS Mahlerův památník
s první muzejní expozicí o G. Mahlerovi na světě a koncertní síní v Humpolci.
V Olomouci otevřela společnost ve spolupráci s krajským vlastivědným muzeem
velkou mahlerovskou výstavu a vydala publikaci Jana Klusáka o G. Mahlerovi.
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V Praze,

Olomouci

a Pelhřimově

se konaly

hudební

večery

s dílem

skladatele.

6. Komise pro oslavy 300. výročí lesního rohu v Čechách
Komise byla ustavena v roce 1978 s hlavním úkolem uspořádání oslav 300.
výročí

lesního rohu v Čechách. Vletech

přednášky,

koncerty,

vydání

1979 -

propagační

1981 uspořádalo

brožury

к výročí

a

sdružení
so.

p.

Československými hudebními nástroji uskutečnila třídenní Festival hry na lesní roh,
v rámci něhož proběhla soutěžní přehlídka hry na lesní roh a borlici.
Vrcholem oslav se stal třídenní mezinárodní seminář Lesní roh v minulosti a
přítomnosti české hudby uspořádaný v rámci brněnského Mezinárodního hudebního
festivalu a ve spolupráci s JAMU ve dnech 25. - 27. 9. 1981

7. Společnost Jana Václava Sticha-Punto
Vznikla v prosinci 1983, v rámci ČHS pracovala již delší dobu. Nejdříve
jako Komise pro oslavy 300. výročí lesního rohu v Čechách a později jako Komise
pro oslavy 180. výročí úmrtí Jana Václava Sticho-Punta. Jejími členy se stali
učitelé, profesionální i amatérští hráči na lesní roh, myslivecké trubače borlic a
lesnic, hráči na alpský roh a další příbuzné nástroje. Jejím cílem bylo zvýšení zájmu
mládeže o hru na lesní roh i nátrubkové nástroje.
К hlavní akci společnosti patřilo pravidelné pořádání červnových Slavností
lesního rohu v Žehušicích u Čáslavi, rodišti skladatele. Slavnosti vznikly roku 1983
a v tento den se vždy konala výroční schůze společnosti. Představovali se zde
profesionální i amatérské soubory, školy a nové skladby pro lesní roh. V rámci
slavností se konaly instruktáže pro začátečníky i pokročilé, pracovní setkání,
výstavy atd.
Vedle slavností pořádala společnost koncerty sólistů i souborů těchto
nástrojů i lovecké hudby. Vystoupení se konala pravidelně při programech hudby na
řadě státních zámků a koncertních místech - Karlovy Vary, Mariánské Lázně,
Horšovský Týn. Kladruby, Kozel u Plzně, Plzeň, Konopiště, Opočno ad.
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Organizovala odborná setkání zabývající se historií lesního rohu u nás, jeho
počátků, vývojem nástrojařství a pedagogiky.
Starala se o vydávání odborných historických a pedagogickým materiálů,
skladeb soudobých i starých mistrů. Společnost udržovala mezinárodní styky
prostřednictvím svých členů s Mezinárodní hornistickou společností (IHS).

8. Společnost Jarmily Novotné (SJN)
Společnost pořádala pravidelné koncerty, besedy, promítání hudebních filmů,
besedy,

zájezdy

a

různé

druhy

pořadů.

Mezi

účinkující

patřili

manželé

Toperczerovi, R. Janál, L. Vele a Š. Rak. Včtšina setkání se konala v sále farního
úřadu Týnského chrámu, v kostele Svatého Václava v Nuslích atd.
SJN měla dvě pobočky v Berlíně a ve Vídni.

9. Společnost Jaroslava Kociana
Pravidelně pořádala

spolu

se Sdružením

učitelů

smyčcových

nástrojů

přehrávky a semináře o interpretaci soutěžních skladeb pro Mezinárodní Kociánovu
soutěž v Ústí nad Orlicí.

10. Společnost Josefa Bohuslava Foerstra (SJBF)
Tato společnost vznikla již v roce 1919 ještě za života samotného skladatele,
který se zasadil o to, aby stanovy společnosti obsahovaly vedle propagace a
provádění jeho díla také povinnost šíření a zaměření pozornosti na soudobou českou
hudbu. SJBF vstoupila do svazku ČHS na její druhé konferenci.
Mezi hlavní činnost společnosti patřilo pořádání pravidelných sobotních
koncertů v prostředí fary ve Vojtěchovské ulici na Praze 1 ve Foerstrově síni. kde se
poskytovala v rámci tzv. Foerstrova studia mladých příležitost mladým začínajícím
umělcům. Koncerty byly tematicky zaměřeny na díla současných
jubilantů a na hudební díla J. B. Foerstra.
SJBF spolupracovala se SAD, SZF a SOO.
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skladatelů,

11. Společnost Josefa Suka (SJS)
Vznikla 29. května 1981 a impulzem pro její založení byl vznik Společnosti
Vítězslava Nováka. Zásluhu na vzniku mají žáci J. Suka. jeho přátelé a ctitelé jeho
uměleckého

odkazu.

Společnost

sídlí v Praze.

Mezi

významné

členy

této

společnosti patřila první tajemnice dr. M. Svobodová i její nynější tajemnice
M. Strausová. Tajemnice SJS má na starost iniciativu veškeré činnosti společnosti.
SJS organizovala vzpomínkové slavnosti a setkání v Sukově rodném kraji
Sedlčansku a pořádala koncerty a besedy. Do roku 1987 se konalo 18 samostatných
podvečerů s předními umělci a hudebními vědci v Divadle hudby a Muzeu
Antonína Dvořáka. Mezi jejich hosty patřil např. V. Neumann, prof. P. Štěpán,
Sukovo kvarteto, L. Pešek, dr. J. Berkovec, prof. I. Štraus ad.
S Divadlem hudby a studiem Československé televize uspořádala společnost
promítání filmů se sukovskou tematikou (M. Khun: Píseň lásky, J. Kořán: Sukova
smyčcová serenáda, L. Váňa: Životem a snem).
Každoročně se členové setkávali u tradiční pietní vzpomínky v Křečovicích.
S kulturním domem J. Suka v Sedlčanech a představiteli tohoto města organizovala
společnost festival Sukovy Sedlčany pod záštitou odboru kultury středočeského
kraje.
V roce 1989 se konal dvoudenní seminář Muzikologické dialogy pořádaný
SJS. Díky společnosti byl vydán skladatelův Menuet pro smyčcový kvartet.
К obnovení aktivní činnosti došlo v roce 2001. SJS v následujícím období
organizuje
i

hudební

muzikologické

besedy,

publikace,

koncerty,
vytvořila

vydává

informační

internetové

stránky,

zpravodaje
spolupracuje

s památníkem v Křečovicích a formou vzájemného členství též s The Dvořák
Society for Czech and Slovak Music ve Velké Británii. Hosty besed byli I. Hurník,
Z. Mahler, J. Pilka či I. Medek a díky Zemlinsky Quartet došlo к soubornému
provedení kvartetní tvorby skladatele.
SJS vydala kompletní soupis CD nahrávek skladeb J. Suka s přiloženým
seznamem skladatelova díla.
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12. Společnost Leoše Janáčka (SLJ)
Společnost byla založena v červnu roku

1977 a mčla v rámci

České

republiky tyto odbočky - Praha, Brno, Ostrava, Teplice a Plzeň. SLJ sídlila v Brnč.
Rozvíjela

styky

se

sesterskými

společnostmi

ve

Švýcarsku

a

ve

Finsku.

Soustřeďovala se zejména na propagaci díla Leoše Janáčka v menších místech
mimo hlavní kulturní centra a na získávání dalších zájemců o interpretaci jeho díla.
Zaměřovala se rovněž na prohloubení výzkumného zájmu o život a dílo skladatele,
jejímž výstupem měla být monografie Leoše Janáčka.
SLJ uspořádala semináře s mezinárodní účastí, v roce 1981 to byly otázky
ediční a o rok později seminář к projektu Janáčkovské monografie.
Společnost

pravidelně

pořádala

přednášky

a literárně hudební

večery

tematicky zaměřené na život a dílo Leoše Janáčka. Bylo vydáno několik sborníků
Acta

Janáčkiana,

které

soustředtijí

důležité

studie

českých

a

zahraničních

janáčkovských badatelů. SLJ uspořádala v Brně sympózium Leoš Janáček a Brno.
V roce 1995 vydala sborník o opeře Výlety pan Broučka a prof. J. Vysloužil pořádal
dvousemestrální přednášky na brněnské univerzitě Hudební a divadelní dílo Leoše
Janáčka.
V roce 1998 se konalo v Brně mezinárodní hudebně vědné kolokvium Leoš
Janáček: o lidskosti, kde se řešily tyto tematické okruhy: Skladatel a humanita,
Zhudebnčné prózy ve znějícím a hudebním prožití. Kolokvium zorganizovala SLJ,
Ústav hudební vědy Masarykovy univerzity a hudební festival Moravský podzim.
V tomtéž roce uspořádala SLJ se Sdružením Richarda Wagnera přehrávky a
přednášky věnované moderní opeře, konaly se vždy dvakrát měsíčně po dobu dvou
semestrů.

13. Společnost Otakara Ostrčila (SOO)
SOO byla založena v prosinci roku 1977 a soustřeďovala kolem sebe úzký
okruh zájemců o dílo a propagaci Otakara Ostrčila. Společnost sídlila v Praze. SOO
po celou dobu své existence nevyvíjela přílišnou aktivitu.
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14. Společnost pro novou hudbu (SNH)
Společnost vydala své programové prohlášení v prosinci 1989. К iniciátorům
patřil I. Bierhanzl, dr. E. Herzog, P. Graham, J. Klusák, P. Kofroň a mnozí další.
Během času se vytvořilo pražské a brněnské centrum Společnosti pro novou hudbu.
Program společnosti pro novou hudbu:
- chce vytvářet prostor pro pěstování současných progresivních

smčrů

v hudbě
- neusiluje o jednotný estetický program, bude naopak podněcovat vznik
mnohdy radikálních, navzájem i protichůdných názorů
- chce navázat na tendence, které byly u nás

reprezentovány

před

2. světovou válkou Spolkem pro moderní hudbu a sdružením pro současnou
hudbu Přítomnost, v 60. letech Pražskou skupinou Nové hudby, brněnskou
skupinou „A" a bratislavským sdružením kolem souboru Hudba dneška
-

bude

bránit

hudbu

neustálého

hledačství

proti

konzervatismu

a

konformnosti převážné části našeho hudebního života
- distancuje se od SČSKU, a to jak od minulé politiky, tak i od současných
snah o kontinuitu tam, kde žádná kontinuita možná není
- navrhuje, aby byla ustavena čsl. sekce Mezinárodní společnosti pro
soudobou hudbu (ISCM)
- chce vytvářet podmínky pro vznik nových děl, jejich realizaci, publikaci a
uplatnění u nás i v zahraničí
- bude seznamovat naši veřejnost se současnými světovými hudebními
trendy a u nás opomíjenými světovými skladateli 20. století formou koncertů,
besed, přednášek a dalších akcí
- chce rozvíjet publikační činnost věnovanou současné hudbč
- chce vybudovat archiv not, knih a nahrávek současné hudby
- bude se snažit získávat pro novou hudbu výkonné hudebníky
- j e otevřena skladatelům, interpretům, muzikologům, kritikům, publicistům,
manažerům, zve к členství profesionály i laiky, aktivní i pasivní zájemce
o činnost SNH z celého Československa
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15. Společnost pro starou hudbu (SSH)
SSH vznikla 29. října 1982 v Českém Krumlově jako samostatná sekce ČHS.
Mezi její členy patří interpreti, badatelé, profesionálové i amatérští hudebníci.
Funguje i jako národní sekce různých zahraničních specializovaných společností,
např.

Nové

Bachovy

společnosti,

Hándelovy

společnosti

a

Telemannovy

společnosti.
Cíle SSH:
1) Poskytování informací souborům, které se věnují staré hudbě.
2) Rozšiřování a zkvalitnění edic staré hudby.
3) Zajištění dostatečného množství nástrojů к provozování staré hudby a
snaha

o

zařazení

některých

typů

do

výrobních

programů

nástrojařského průmyslu nebo jejich dovoz ze zahraničí.
4) Vyvíjení aktivity ve snaze o zachování a renovaci historicky cenných
hudebních nástrojů.
5) Popularizace

poznatků

v oblasti provozovací

praxe staré

hudby

formou seminářů, speciálních kurzů nebo festivalů staré hudby.
Komise společnosti:
a) Komise pro oblast interpretační praxe a výchovy
Tato komise se zabývala tvorbou a zpřístupňováním
archivu

magnetofonových

záznamů

z významných

akcí

studijního
společnosti

(přednášky, přehrávky, koncerty, diskuze).
Pořádala několik typů přehrávek.
• Studia staré hudby - pracovní zkouška s účastí odborníků, která se
snažila zvukově prověřit rukopisný materiál.
• Reflexe -

cyklus pořadů Divadla hudby, přehrávky ve formě

zamyšlení nad gramofonovými deskami, uváděny málo dostupné
snímky a zajímavé originální interpretační přístupy.
• Přehrávky přímo z kopií dobových partů.
• Koncerty důležitých objevů.
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• Pravidelně se konala setkání výrobců kopií dobových nástrojů,
celodenní akce spojená s výstavou, živými hudebními

ukázkami,

exkurzně instruktivním výkladem a diskuzí.

b) Komise pro oblast dobových nástrojů
Komise

pořádala

přednášky,

semináře,

organologické

exkurze.

Snažila se o realizaci renovace cenných a historických nástrojů v muzeích,
zámcích a chrámových kůrech.

c) Komise pro oblast muzikologickou
V rámci komise fungovaly dvě subkomise:
• subkomise pro středověkou a renesanční hudbu
• subkomise pro období baroka a klasicismu
Úkolem

subkomisí

byla

programová

a

organizační

podpora

systematického rozšiřování nových vědeckých poznatků v daných oblastech
mezi muzikology, interprety a širším okruhem zájemců o tuto hudbu.
Pořádaly semináře, pracovní zasedání, veřejné přednášky a pořady.

d) Komise pro oblast ediční a publicistickou
Mezi hlavní činnosti patřila příprava periodik SSH a propagace
společnosti doma i v zahraničí.
Společnost pravidelně pořádala Výlety za hudbou určené pro rodiče
s dětmi. Cílem byl rozvoj hudebnosti v rodinách, nácvik písní za doprovodu
snadno ovladatelných hudebních nástrojů a závěrečné společné vystoupení.
Od roku 1985 pořádá SSH Interpretační seminář staré hudby. Nejdříve se
konal v Kroměříži a od roku 1989 ve Valticích. Podrobnější informace viz
9.1.4. Na podzim se pravidelně konaly Mezinárodní slavnosti staré hudby a
během roku víkendové mistrovské kurzy pro výrobce historických hudebních
nástrojů a seminář dokumentátorů varhan. V Jaroměřicích nad Rokytnou
pravidelně pořádala prof. H. Kazárová kurzy barokního tance.
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16. Společnost Vítězslava Nováka (SVN)
SVN vznikla v září 1980 u příležitosti 110. výročí narození Vítězslava
Nováka. Odbočky se postupem času vytvořily v Kamenici nad Lipou (vlastivědné
muzeum, kulturní dům), Znojmě (městská osvětová beseda, pěvecké sdružení
V. Nováka), Českých Budějovicích (Jihočeské muzeum, dům kultury ROH),
Velkých Karlovicích, Teplicích nad Bečvou a ve Skutči (pěvecký sbor Rubeš). Díky
těmto odbočkám se rozvíjela konkrétní koncertní činnost, kterou odbočky vyvíjely
ve svých regionech. Jednalo se především o komorní a pěvecké sborové koncerty,
pořádání výstav, besed a přednášek s diskuzemi a hudebními či obrazovými
ukázkami a propagací Novákova díla na základních i středních školách. Společnost
sídlí v Brně.
Jako hlavní úkol si společnost vytyčila snahu o znovuuvedení skladatelova
díla do koncertního života a do povědomí široké posluchačské obce. Každoročně
pořádala koncertní cyklus Novákovy Teplice nad Bečvou (od roku 1982), koncertní
podvečery ve skutečském muzeu, koncerty v Kulturním domě v Kamenici nad
Lipou a občasné koncerty v Českých Budějovicích.
Mezi hlavní akci společnosti patřilo pravidelné pořádání Novákovských dnů.
Konaly se jednou za tři roky počínaje rokem 1985 a v rámci dnů se setkávali
členové odboček

SVN, přední

interpreti Novákových

děl, hudebně

vědečtí

pracovníci a publicisté, jejichž práce se vztahuje к V. Novákovi. Konaly se
v Českých

Budějovicích (1985), Brně (1989), Kamenici

nad Lipou

(1991),

Teplicích nad Bečvou (1992), Skutči (1994), Kamenici nad Lipou (1995), Teplicích
nad Bečvou (1999), Znojmě - Bítově (2000), Praze (2002) a zatím naposledy
v Jindřichově Hradci (2005).
SVN pracovala na kompletizaci chronologicko-tématického katalogu skladeb
V. Nováka s relativně úplným bibliografickým soupisem pramenů a literatury.
Pravidelně

vycházejí

Správy

SVN,

z nichž

většinu

čísel

připravil

prof. PhDr. M. Schnierer, od roku 2001 se na přípravě podílela i Mgr. L. Peřinová,
PhD.
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17. Společnost Zdeňka Fibicha (SZF)
Společnost započala svoji činnost v únoru

1978 a měla sídlo v Praze.

Zaměřovala se hlavně na rozšíření a propagaci díla Zdeňka Fibicha a snažila se na
skladatelova díla upozornit sólové interprety, dirigenty, režiséry a dramaturgy.
Pravidelně pořádala komorní koncerty za skladatelova díla a vydávala různé
informační letáky. V říjnu roku 1985 uspořádala ve Smetanově muzeu konferenci
0 melodramu. Konference se zabývala třemi tématy - Vznikem, teorií a estetikou
melodramu; Melodramem v české a světové hudbě a Interpretačními problémy
melodramu.
Ediční komise exitující v rámci SZF spolupracovala při vydávání děl Zdeňka
Fibicha a samostatně pracovala na přípravách vydání fibichovské monografie
1 katalogu Fibichových děl.
V roce 1998 vznikl v Praze Mezinárodní festival koncertního melodramu,
což dodnes patří к vrcholům činnosti SZF. Pořadateli tohoto festivalu byly ČHS SZF a Hlavní město Praha ve spolupráci s Českým muzeem hudby, DÁMU.
HAMU, Konzervatoří Praha, Městskou částí Praha 1, Českým rozhlasem 3 a
Městským divadlem v Brně. Festival se koná každoročně do dnešních dnů.
Koncerty

se

konaly

v komorním

sále

Pálffyho paláce

a

Galerii

HAMU

v Lichtenštejnském paláci. Program obsahoval ku příkladu následující okruhy:
Večer severské tvorby, Večer nové tvorby, Melodram vážně i nevážně, Večer
židovské tvorby, Erbenova Kytice v hudbě atp. Ředitelkou soutěže se stala
PhDr. V. Šustíková, předsedkyně SZF. V rámci festivalu se uskutečnily umělecké
dílny a uspořádalo se české kolo soutěže v melodramu. V roce 1999 byla tato akce
oceněna certifikátem kvality tehdejšího ministra kultury P. Dostála.
V rámci Mezinárodních oslav Zdeňka Fibicha se v roce 2000 konal 1. ročník
mezinárodní soutěže melodramu. V soutěži měli účastníci povinnou volbu jednoho
ze dvou nejznámějších melodramů v 1. kole soutěže (Štědrý den / Vodník), druhé
kolo bylo zaměřeno na vzájemné poznávání repertoáru jednotlivých národních
kultur a v posledním kole účastníci předváděli melodram z nové tvorby.
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V roce 2000 se uskutečnila Mezinárodní vědecká konference Fibich
melodram -

secese u příležitosti

150. výročí narození a 100. výročí úmrtí

Z. Fibicha.
Od 1. ledna 2002 otevřela společnost neveřejný notový archiv za účelem
ochrany vlastních zpracovaných materiálů к interpretaci melodramu. V tomtéž rocc
vznikla ediční komise pro vydávání notových materiálů děl Z. Fibicha.

18. Česká Orffova společnost (ČOS)
Společnost byla založena v lednu roku 1995, což byl rok stého výročí
narození Carla Orffa. Zakládající členové pracovali dlouhá léta v rámci aktivit
SHV.
Členové ČOS pořádali celou řadu místních seminářů hudebně pohybové
výchovy v duchu ideí C. Orffa a muzicírování dětí s rodiči ve formě hudebních
víkendů. Pravidelně se konaly kurzy:
Seminář pro učitele mateřských škol, Rokycany, manželé Pospíšilovi
Semináře pro mateřské a základní školy, P. Jistel, P. Jurkovič, Z. Štiller,
В. Viskupová
Tvořivost v HV, Solingen, P. Jurkovič
Zpíváme a hrajeme si s dětmi, Praha. P. Jurkovič
Zpívání dětí s rodiči, Pelhřimov, Jurkovič a Rákosníková atd.
Orffův Schulwerk - hudební pohybová výchova. Slavonice
Spolu s firmou Muzikservis začala společnost vydávat potřebné hudební
tituly pro HV:
P. Jurkovič: Živá hudba minulosti ve škole
M. Střelák: Sólo pro všechny
M. Střelák: Všelijaké písničky
P. Jistel: Písničky pro nejmenší I, II
Každoročně se konala akce Treffen der Nachbarn - Setkání sousedů, což
bylo společné diskutování zástupců orffovských společností z České republiky,
Slovenské republiky, Polska. Rakouska, Německa, Maďarska a Slovinska. Vždy se
toto setkání konalo v jiné zemi.
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ČOS sídlí v MŠ v Hřibské ulici 2012 na Praze 10, obsahuje archiv, knihovnu
a notové publikace v duchu Orffova Schulwerku, úpravy lidových písní, tanečně
pohybové publikace a nástroje.

19. Česká společnost klasické kytary (ČSKK)
Původně se toto zájmové sdružení nazývalo Klub klasické kytary. Klub
vznikl v roce 1986 v Brně z iniciativy kytaristy prof. V. Bláhy. Pravidelně jednou
měsíčně pořádal koncert zaměřený na kytaru jako hudební nástroj artificiální hudby
ve spojení s jinými hudebními nástroji, kombinací s rozhovorem, besedou s autorem
nebo účinkujícím interpretem. Vedle koncertů organizoval klub besedy, semináře,
přehrávky gramofonových desek či audiovizuální pořady.
Od roku 1994 změnil Klub klasické kytary název na Česká společnost
klasické kytary. Pořádá ve spolupráci se zahraničními umělci koncerty, semináře a
přednášky. Společnost sídlí v Brně. Od roku 1990 společnost každoročně pořádá
Mezinárodní kytarový festival a seminář, nejdříve se konal v Rychnově nad
Kněžnou a později v Brně. V rámci festivalu probíhá výuka hry na kytaru pro
kytaristy od začátečníků po profesionály, seminář o interpretaci na staré nástroje,
výuka komorní hry a hra v kytarovém orchestru.

20. Česká jazzová společnost (ČJS)
ČJS byla založena 23. května 1983. Mezi členy společnosti patřili přední
českoslovenští jazzoví sólisté, profesionální i poloprofesionální hudebníci, hudební
publicisté, organizátoři a příznivci jazzové hudby.
Oblasti činnosti ČJS:
1) Pořádání a organizace koncertů a festivalů
Společnost byla přímým pořadatelem nebo spolupořadatelem téměř všech
významných

jazzových

v Československu.

festivalů

a

přehlídek

jazzové

Dále organizovala klubové večery a

pořady.
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hudby

specializované

2) Ediční a informační činnost
Vedle specializovaného jazzového časopisu Akcent vydávala společnost
pravidelný informační bulletin s podrobnými

informacemi o jazzových

programech a aktuálním dění na jazzové scéně. Od roku 1987 vydávala ČJS
bulletin Akcent ve spolupráci s Ústavem pro kulturně výchovnou činnost a
redakční kolektiv vedl dr. L. Dorůžka. Akcent obsahoval recenze, portréty
jazzových hudebníků, rozhovory a kalendář akcí.
ČJS vydávala některé specializované publikace -

diskografíe, ucelené

publikace o československých souborech a sólistech atd.
3) Osvětová a vzdělávací činnost
Společnost organizovala kurzy a interpretační semináře pro amatérské a
poloprofesionální hudebníky.
Zástupci ČJS působili ve výboru nevládní organizace Mezinárodní jazzové
federace

(IJF).

Ve

všech

oblastech

činnosti

spolupracovala

společnost

se

zahraničními partnerskými organizacemi.
Hlavní akce společnosti:
- Československý jazzový festival v Karlových Varech - vznikl v roce 1984,
mezinárodní soutěž amatérských souborů
- JAZZ PRAHA - poprvé se odehrál v roce 1984, šlo o festivalovou
přehlídku pražských amatérských i profesionálních jazzových souborů, ČJS
ho pořádala ve spolupráci s Pražským kulturním střediskem
-

Letní jazzová

amatérských

dílna

jazzových

-

interpretační

hudebníků

pod

seminář
vedením

pro

další

vzdělávání

předních

jazzových

interpretů, vznikla v roce 1984, první léta se konala ve Frýdlantu
- Salón tradičního jazzu - pořádán od roku 1984, přehlídka amatérských
souborů tradičního jazzu
- Přerovský jazzový festival - po karlovarském festivalu to byla druhá
největší přehlídka amatérské jazzové scény v Československu
- Blanenské jazzové dny, Slánské jazzové dny, Loketské jazzové jaro
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21. České akordeonové sdružení (ČAS)
V roce 1994 se ČAS připojilo к ČHS jako její nové zájmové sdružení.
Sdružení usilovalo o zvýšení zájmu o akordeon a rozšíření jeho uplatnění.
Pořádalo pro své členy koncerty, semináře. ČAS bylo rozdělen na skupinu A a B.
Skupina A obsahovala amatérské hráče a přátele akordeonu a do skupiny В patřili
pedagogové hry na akordeon všech stupňů škol a aktivní hráči.
Od roku 1995 sdružení pravidelně pořádalo Akordeonový festival a Festival
hry na akordeon v Hořovicích, kde první den probíhala soutěž konzervatoří a
vysokých škol ve dvou věkových kategoriích a druhý den se konala soutěž
populární hry jednotlivců.
Od 1. ledna 1999 sdružení změnilo svůj název na Společnost českých
akordeonistů (SČA).
V roce 2000

se uskutečnila

mezinárodní

soutěž I. Evropský

festival

akordeonových orchestrů, kterou pořádala SČA a agentura СТА Praha. I. bienále
mezinárodního festivalu Akordeon fórum v Hořovicích se konalo v tomtéž roce,
byla to přehlídka našich i zahraničních sólistů a komorních těles, vystoupit mohli
i žáci ZUŠ a konzervatoří.

Součástí

festivalu byla mezinárodní

soutěž

ve

4 kategoriích - klasická hudby pro juniory a seniory, kategorie ostatních žánrů,
soutěž v komorní hře a komorní hudby s jinými nástroji. V roce 2004 se konal první
ročník festivalu Pražské dny harmoniky.

22. Hudebně ekologické sdružení
V roce 1993 vznikla v rámci ČHS ekologická komise, jejímž cílem byla
popularizace problematiky

zdravotní rizikovosti

hluku způsobené mimo jiné

reprodukovanou hudbou (viz příloha č. 3). Komise spolupracovala s Českou
hudební radou, Společností pro hudební výchovu, Hudební mládeží ČR a Českou
akustickou společností. ČHS vydala v roce 1995 soubor přednášek pronesených na
semináři o sluchové hygieně a hudební ekologii Hudební hluk jako rizikový životní
faktor.
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Od roku 1996 se ekologická komise v rámci ČHS osamostatňuje a vzniká
Hudebně ekologické sdružení (HUDEKOS) jako jedna ze samostatných složek
ČHS. Ustavující schůze se konala 12. 10. 1996.
Cíle sdružení 1 :
1) Oblast životního prostředí
omezení hlasité reprodukce hudby v místech, kde hudba ztrácí své
kulturní poslání, rozmnožuje akustický smog a stává se zdravotně
rizikovým

činitelem

-

na

volných

prostranstvích,

v dopravě,

obchodech, restauracích, na pracovištích
-

při veřejných produkcích vyžadovat ohled к ostatním spoluobčanům,
aby bylo respektováno právo na klid v jejich domácím prostředí
požadovat omezení hlasitosti zvukových poutačů nebo jejich úplné
vyloučení tam, kde hudební složka zaniká v pouličním hluku

-

žádat vymezení zón ticha v městské zástavbě, mimo samozřejmý
požadavek ticha v přírodě (kempy, ubytovací zařízení, pláže apod.)

2) Oblast zdravotní:
-

upozorňovat na riziko dlouhodobého působení nadměrně

hlasité

hudby jak při veřejných produkcích (diskotéky, rockové koncerty
atd.), tak i při individuálním poslechu z walkmanů
-

upozorňovat na škodlivé přehlučení domácího prostředí zbytečně
znějící hudbou

-

přesvědčovat veřejnost, že hudba nemá být drogou, ale kladným
společníkem našeho života

3) Oblast hudebně estetická
-

analyzovat užívání hudby ve sdělovacích prostředcích jako doplňku
literárního, zpravodajského či publicistického sdělení a upozorňovat
na necitlivé a nefunkční zneužívání hudby bez vztahu к textové či
obrazové informaci

-

žádat odpovědné užívání hudby v reklamě

" N á v r h stanov H U D E K O S .

97

Činnost HUDEKOS:
-

osvětová činnost a šíření informací

-

shromažďování odborných vyjádření psychologů, pedagogů, lékařů,
ekologů, akustiků atd., sledování obdobných iniciativ v zahraničí

-

působení na pedagogickou veřejnost akcemi pro učitele a žáky ZŠ a
SŠ

-

pořádání anket a kampaní ve sdělovacích prostředcích

-

pořádání seminářů a přednášek pro odbornou veřejnost

-

jednání se zastupitelskými orgány

-

zprostředkování reklamy podnikům, které nabízejí zákazníkům klidné
prostředí bez zbytečné hudby

HUDEKOS každoročně vyhlašovalo Mezinárodní den boje proti hluku,
konal se v dubnu, stejné akce se konaly i v Kanadě, USA, Anglii, Austrálii a
Novém Zélandu.
Na podzim roku 2003 uspořádalo sdružení v Hradci Králové jednodenní
seminář pro učitele mateřských, základních a středních škol к Mezinárodnímu dni
boje proti hluku na téma Hudba a hluk. Učitelé se seznamovali s nejnovějšími
požadavky problematiky hudebního hluku, včetně kritérií a limitních hodnot.
V roce 2004 vydává HUDEKOS výukové CD Nebezpečný hluk, které mčlo
sloužit к obeznámení mládeže a veřejnosti s problematikou hluku.
Výbor navázal

spolupráci

s Ekologickým

gymnáziem

na Praze

10

-

Malešicích a připravil výukové hodiny o akustice a hudebním hluku.
Sdružení pravidelně vydávalo bulletin HUDEKO.

.23. Hudební mládež ČSR (HM ČSR)
Hudební mládež se připojila к ČHS v rámci II. konference společnosti v roce
1982, kdy měla již 8000 členů a 35 klubů.
Toto sdružení vzniklo již v roce 1948 díky iniciativě prof. V. Talicha a
spadalo pod Český hudební fond.
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Její činnost lze rozdělit do dvou základních oblastí:
1) Činnost klubů HM ČSR - dbalo se na programovou pestrost a ideové
a výchovné působení. Ústředí HM se staralo o kluby nejen metodicky,
ale i finančně.
2) Ústřední akce.
Ústřední akce pořádané nejenom HM, ale i ve spolupráci s jinými
organizacemi, probíhaly opakovaně:
• Letní tábor HM ČSR - od roku 1971 se vždy konal na počátku
července na různých místech republiky a trval deset dnů. Účastníci se
setkávali

s předními

interprety,

hudebními

skladateli,

probíhaly

diskuze s odborníky z oblasti hudební i hudebně zdánlivě odlehlé.
Náplní tábora byla taktéž poučení, jak sestavit klubový pořad, vedení
korespondence atd.
•

Třídenní

Setkání

animátorů

probíhalo

pravidelně

v Praze

v listopadu, někdy i podruhé do roka v květnu. Animátor je slovo
odvozené z Federace Hudební mládeže (FIJM), jedná se o vytvoření
skupiny lidí, zčásti odborníků - profesionálů, jejímž úkolem bylo
zaujmout mladé lidi pro hudbu. Mezi známé české animátory patřili
např. M. Muclinger nebo J. Pilka.
• Národní přehlídka klubových pořadů se konala každý rok v únoru
v zámečku Líšno u Benešova. Jednalo se o přehlídku nejlepších
klubových pořadů HM. vždy od čtyř do jedenácti pořadů. Součástí
této akce byly

koncerty

s uvedením

pásem

profesionálů

(Lyra

Pragensis, Viola) s obsáhlým účastnickým hodnocením jednotlivých
vystoupení.
• Dny HM ČSR byl každoroční festival založený 1972. Vždy v sobotu
se konaly klubové pořady poboček HM.
• Mladá Smetanova Litomyšl - tento pětidenní festival pořádaný
Svazem socialistické mládeže se každoročně konal od roku 1973. HM
ČSR uváděla na každém ročníku vítěze přehlídek klubových pořadů
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HM. Po zániku Svazu socialistické mládeže v roce 1990 se HM ujala
organizace tohoto festivalu.
• Letní tábor hráčů na smyčcové nástroje se konal každý rok počínaje
rokem 1986. Byl určen hráčům od 16 do 26 let v počtu 30 - 35 hráčů
po dobu deseti až dvanácti dnů. Pokaždé vedl orchestr jiný dirigent,
konal se na jiném místě, hrál se jiný repertoár, obsahoval jiný
doplňující program, koncerty a výlety. Orchestr byl většinou složen ze
šesti

konzervatořistů

a zbytek

tvořili

amatérští

hráči.

Program

závěrečného koncertu se vždy opakoval v září na Mladé Smetanově
Litomyšli. Koncerty se nahrávaly na kazety, CD a odvysílal je Český
rozhlas.
• Cyklus Česká filharmonie Hudební mládeži ČSR vznikl v roce 1984
pro tisíc členů HM ČSR. Cílem těchto koncertů bylo navyknutí členů
na páteční abonentní koncerty v 19.30, jak j e ve světě pro členy HM
obvyklé.
Od roku 1980 pravidelně vycházel Kalendář činnosti HM ČSR, kde se
každoročně předkládal přehled aktivit H M ČSR s krátkým úvodem,

výčtem

ústředních akcí, činností jednotlivých klubů a počtem akcí.
Díky kontaktům HM ČSR s FIJM se několik

mladých

talentovaných

muzikantů a zpěváků, většinou studenti konzervatoří a HAMU, stalo hráči ve
Světovém orchestru Hudební mládeže (WOJM) a zpěváky ve Světovém sboru
Hudební mládeže (WCJM). Mezi ně patřil mladý J. Štrunc, J. Kubita a mnozí další.
Mezi další činnost HM ČSR patřily soutěže jí vypisované. Zpočátku to byly
soutěže hudebních výkonů, vítěz zahrál v desetiminutové vložce na Dnech HM.
Mezi další takové aktivity patřila soutěž v napsání eseje na hudební téma, nejlepší
texty se uplatnily v rozhlase na stanici Vltava a otiskly v novinách HM.
Dlouhou dobu se vysílal v rozhlase jednou až čtyřikrát za měsíc pořad
Hovoří

HM,

vletech

1984

-

1986

se

odvysílalo

na

čtyřicet

třiceti

až

padesátiminutových relací. Hovořil v nich předseda H M F. Kováříček a otázky mu
kladl buď redaktor pořadu M. Turek, nebo samotní členové HM. Po odchodu
M. Turka z rozhlasu se po tři roky (1986 - 1989) vysílal pořad Magazín HM
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s redaktorkou dr. E. Ociskovou a po roce 1990 se F. Kováříček setkával v pořadech
o aktivitách a problémech HM s dr. S. Střelcovou.
Od roku 1983 do roku 1985 se uskutečnilo patnáct půlhodinových pořadů
v České televizi nazvaných Koncert klubu HM.
Na kongresu v Bruselu v roce 1990 byla HM ČSR přijata do Federace
Hudební mládeže (FIJM, od roku 1998 změnila název na Jeunesses Musicales
International). Nebyly to však její první kontakty s FIJM, od roku 1971 navštěvoval
každé dva roky Prahu generální tajemník FIJM, HM zvala hosty z Federace na své
akce (Dny HM i schůze) a

F. Kováříček byl vyslán na několik shromáždění

Federace.

24. Sdružení pro hudební terapii
Sdružení bylo založeno v roce 1996. Pořádalo pravidelné Setkání s hudební
terapií a hudebně pohybovou výchovou a setkání Muzikoterapie a její využití
v pedagogice. Členové a zájemci se seznámili s teoretickými základy hudební
terapie, příklady léčebné terapie, diagnostikou pomocí hudební terapie atp.
Uspořádalo také dvoudenní dílnu Metody dramatické hry v HV, jednodenní
dílnu Přístupy к dětem s nadstandardními formami chování a seminář Hudba jako
lék

a její

využití

v hudební

pedagogice.

Konaly

se

pravidelné

semináře

v Pedagogickém centru v Praze a četné přednášky a semináře na mnoha místech
ČR.
V roce 2006 uspořádalo sdružení v Brně seminář Interaktivní

metody

v muzikoterapii, Arteterapie a v Praze seminář Harmonizace osobnosti pomocí
muzikoterapeutických nástrojů a seminář Kytaroterapie.

25. Sdružení přátel Léčivá píšťalka
Sdružení přátel Léčivá píšťalka vzniklo v roce 1992 jako nová složka ČHS.
Zahrnovala v sobě většinu akcí prof. V. Žilky.
Sdružení pořádalo Hudební tábor pištců (HuTaPi), týdenní kurz hudební,
nástrojové a terapeutické výuky dětí a rodičů. Účastníci hráli na sopránovou
zobcovou flétnu, učili se hudební hry a zpěv v kolektivu, což měla být příprava
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к provádění

zábavné

doplňkové

rehabilitace

při

léčení

respiračních

chorob.

V programu bylo obsaženo plavání, ranní rozcvička, procházky lesem, dechová
gymnastika, cviky pro posilování břišních svalů a jejich relaxace i základy hudební
teorie.
Vedle HuTaPi sdružení organizovalo cykly výchovných koncertů s hudebně
léčebným zaměřením pro děti s chorobami dýchacích cest a jednoho z rodičů
Dřevěná píšťalka a Pražská píšťalka. Dřevěná píšťalka byla určena dětem od 5 let a
její náplní bylo naučit děti hrát a správně dýchat. Ve spolupráci s alergology a
rehabilitačním
к dechové

ústavem

gymnastice

se spojilo hudebně pedagogické hledisko s návodem
a s řadou

léčebných

pokynů. Na

Dřevěnou

píšťalku

navazoval kurz Pražská píšťalka. Dále se konal seminář pro dětské sestry a učitelky
mateřských škol v Říčkách.
Od roku 2002 začal prof. V. Žilka vyučovat na kurzech nový model výuky.
Kurz se jmenoval Veselé pískání, zdravé dýchání a byl určen pro děti a jednoho
z rodičů či prarodičů. Vyučovalo se hře na flétnu bez not.

26. Sdružení učitelů klavíru (SUK)
Sdružení učitelů klavíru j e českou sekcí mezinárodní organizace EPTA
(European Piano Teachers Association). Organizuje pro své členy semináře a
interpretační kurzy.
Sdružení uspořádalo mistrovské kurzy v Českých Budějovicích a klavírní
kurzy pro děti v doprovodu rodičů nebo učitelů.

27. Sdružení učitelů smyčcových nástrojů
Toto

sdružení

tvoří

českou

sekci

ESTA

(European

String

Teachers

Association). Pořádá v rámci Setkání přátel komorní hudby v Bechyni odborné
přednášky

pro

pedagogy

všech

stupňů

a poskytuje

informace

o

českých

i zahraničních nejnovějších metodikách výuky.
Organizuje přehrávky a instruktážní semináře jako přípravu na Kociánovu
houslovou soutěž v Ústí nad Orlicí. Vydává metodické materiály pro potřeby
učitelů uměleckých škol.
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28. Setkání přátel komorní hudby - Bechyně
Podrobnější informace uvádím v bodu 9.1.4.

9. Oblast vertikální struktury ČHS
Obsahuje souhrn všech dílčích složek organizační struktury ČHS, které
pracují na různé řídící úrovni a jsou vůči sobě hierarchizované. Ministerstvo kultury
mělo do roku 1989 funkci řídícího orgánu ČHS.

9.1. Centrální složky a sekretariát ČHS
9.1.1. Konference
Konference byla nejvyšším orgánem společnosti. К jejím úkolům patřilo
vytvoření základní koncepce činnosti ČHS na období mezi konferencemi a v jejím
průběhu byl zvolen ústřední výbor a kontrolní a revizní komise ČHS. Od roku 1992
tvoří nejvyšší orgán ČHS sněm.

9.1.2. Ústřední výbor
Mezi konferencemi byl nejvyšším výkonným orgánem ČHS. V této době
přebíral řídící fúnkci, měl na starost rozhodování o aktuálních otázkách organizační
a koncepční povahy, schvaloval plán činnosti na jednotlivá dílčí období a řídil
činnost sekretariátu. Ústřední výbor se pravidelně scházel třikrát do roka na
plenárním zasedání. V období mezi těmito zasedáními přebíral funkci ústředního
výboru jeho předsednictvo.
Mezi další úkoly ústředního výboru patřilo jmenování předsedů jednotlivých
složek

organizační

struktury

ČHS:

předsedy

odborných

komisí,

předsedy

společností a předsedy i členstvo výborů teritoriálních odboček.
Od roku 1992 plní funkci ústředního výboru předsednictvo ČHS.

9.1.3. Sekretariát
Sekretariát

má funkci profesionálního výkonného orgánu ČHS. Stará se

o činnosti, jež nemohou být vykonávány dobrovolnými pracovníky členského
aktivu nebo řídících orgánů z důvodů administrativně technických a pracovně
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právních.

Má

na

starosti

rovněž

o agendu

spojenou

s hmotnou

a

právní

zodpovědností. Za činnost sekretariátu zodpovídá jeho tajemník, který má zásadní
úlohu v organizačním životě celé ČHS. Od vzniku společnosti plnili úkol tajemníka
tito lidé: Л. Chorvátová, S. Tesař, R. Rajmon, H. Halíková a E. Štrausová.
Mezi akce připravované přímo sekretariátem patřilo Setkání přátel komorní
hudby, Kurz modernizace HV, Soutěž Dvořák -

Čajkovskij. Muzikologické

dialogy, Letní tábor HM, Dny HM, Přehlídka klubových pořadů, Setkání animátorů
a dalších mnoho akcí s větší či menší spoluprácí sekretariátu. Vedle těchto činností
má sekretariát na starost ještě agendu spojenou se zahraniční styky ČHS, zajištění
tisku Informačního zpravodaje a zpráv zájmových sdružení.

9.1.4. Centrální akce ČHS
Centrální akce se pořádaly každoročně po řadu let, vyhlašoval je ústřední
výbor ČHS. V nynější době se některé centrální akce osamostatnily jako samostatné
složky ČHS č i j e společnost přestala pořádat.

1. Setkání přátel komorní hudby
Jedná se o interpretační seminář trvající čtrnáct dní. Pravidelně se koná
prvních čtrnáct dnů v měsíci červenci. Po mnoho let byl součástí Jihočeského
hudebního festivalu, který ČHS spolupořádala. První Setkání přátel komorní hudby
a interpretační kurzy proběhly v roce 1974 v Příbrami. Projekt vznikl z potřeby
pomoci velkému množství dobrých amatérů a mnoha učitelům hudby na LSU (nyní
ZUŠ) nebo i hráčům v orchestru. Účastníci jsou z nejširšího okruhu zájemců profesionální hudebníci, absolventi konzervatoří a vysokých uměleckých škol a
studenti uměleckých škol. Tito všichni mají příležitost pravidelně doplňovat své
vzdělání a získávat nové poznatky a inspiraci nejen od zkušených pedagogů a
komorních hráčů, ale i od lektorů působících v zahraničí.
Interpretační semináře a tvůrčí dílny probíhají v individuální výuce ve všech
smyčcových nástrojích (včetně kontrabasu), klavíru, příčné flétny, zobcové flétny,
třídách komorní hry a v orchestru. Výuku doplňují přednášky lektorů i některých
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frekventantů, kteří pro své kolegy přinášejí zajímavá témata. Od roku 1995 dochází
к pravidelné spolupráci s metodickým centrem HAMU.
Nedílnou součástí kurzů jsou koncerty lektorů i dalších přizvaných umčlců,
které se většinou dramaturgicky připravují s ohledem na různá výročí nebo hudební
události. Tyto koncerty byly několik let pořádány Jihočeským hudebním festivalem
- ten od roku 2001 z ekonomických důvodů pořádal koncerty v Bechyni pouze
v pozdějším termínu a nyní se omezil pouze na jeden koncert.
V roce 2006 se kurzy z provozních důvodů přestěhovaly z Bechyně do
Litomyšle, kde se organizátoři kurzů setkali s porozuměním, zájmem a pomocí
všech místních kulturních pracovníků. Kurz je koncipován pro 120 až 150 účastníků
s mezinárodní účastí.
O Setkání přátel komorní hudby a interpretačních kurzech je každý rok
vysílán hodinový pořad v Českém rozhlase, nepravidelně věnuje této akci pozornost
i Česká televize a odborný tisk (Hudební rozhledy, Talent, Harmonie, dříve
Hudební nástroje), pravidelně naopak regionální tisk a vysílání rozhlasu.
Mezi lektory od začátku patřily významné naše i zahraniční pedagogické a
interpretační osobnosti:
klavír

E. Fischerová (Slovenská republika), J. Holena

housle

I. Štraus, L. Čepický, L. Růžička, Č. Pavlík

viola

M. Řehák

violoncello

E. Rattay

kontrabas

T. Lom (Spolková republika Německo)

komorní hra M. Řehák, B. Mimra
flétny

M. Tůmová - Bílková

orchestr

B. Mimra

Setkání přátel komorní hudby organizuje po celou dobu ČHS. občanské
sdružení, s podporou Ministerstva kultury ČR a Nadace Českého hudebního fondu
Praha. Ministerstvo kultury ČR bylo od začátku jediným stálým partnerem kurzů.
Nadace ČHF, jejíž podpora se od roku 1999 snížila na polovinu, ČHS pro rok 2001
poprvé za celou dobu existence projektu žádnou finanční podporu neposkytla (jako
i na všechny ostatní letní akce), v roce 2002, 2003 a 2004 nemohla poskytnutá
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částka ovlivnit rozpočet, v roce 2005 a 2006 organizátoři příspěvek opčt nedostali.
Pro rok 2006 - poprvé po 32 letech - neposkytlo dotaci ani Ministerstvo kultury
ČR. Celkové snížení rozpočtových nákladů je - při stálém zvyšování ccn za cokoliv
- naprosto iluzorní. V roce 2000 si organizátoři také definitivně vyzkoušeli, že při
velkém - nicméně reálném - zvýšení kurzovného by se kurzy staly pro většinu
účastníků nedostupnými. ČHS nyní hledá sponzory pro každý další rok.

2. Kurz modernizace hudební výchovy
Celostátní hudebně pedagogický seminář j e určen pro učitele hudební
výchovy na základních školách a pro učitele na lidových školách umění. V kurzu se
účastníci pod vedením předních hudebních pedagogů zabývali novou koncepcí
hudební výchovy do školní praxe, zásadami jednotného výkladu osnov hudební
výchovy a samotnými osnovami.
V průběhu roku se konaly troje Kurzy modernizace hudební výchovy:
• Most - určený učitelům mateřských škol, základních škol (I. a II. stupeň),
lidových škol umění, zaměřen na mimoškolní hudební výchovu především
pro učitele se Severočeského kraje
Lektoři: dr. P. Jistel, J. Jíša, J. Koutský, E. Kulhánková, P. Kratochvíl,
M. Pochopová. dr. M. Popovič, CSc., dr. R. Rajmon. dr. J. Říha, A. Škarda
• Prostějov - pro učitelky mateřských škol, základních škol (I. a II. stupeň),
hlavně pro učitele Jihomoravského kraje.
Lektoři: doc. dr. L. Daniel, CSc., B. Danielová, K. Daňhel, dr. F. Gause,
J. Koutský, M. Rucklová. B. Viskupová
• Znojmo - určený pro učitele mateřských škol, základních škol (I. a II.
stupeň), lidových

škol umění a základních

škol s rozšířenou

hudební

výchovou
Lektoři: doc. dr. L. Daniel, CSc., B. Danielová, dr. F. Gause, dr. J. Holubec,
dr. P. Jistel, P. Kratochvíl. M. Pochopová, dr. J. Říha. B. Viskupová
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3. Interpretační soutěž Dvořák - Čajkovskij
Cílem této akce bylo podnítit zájem amatérských hudebníků o dílo obou
skladatelů. Soutěže se mohli zúčastnit pouze amatérští hudebníci a hodnotila je
porota složená z předních hudebních pedagogů a interpretů soutěžních nástrojů.
Každoročně se soutěžilo v několika oborech, klavír sólo a čtyřruční

klavír,

smyčcové nástroje sólo s doprovodem klavíru, smyčcové komorní soubory a
klavírní

komorní

soubory.

Vítězové

jednotlivých

kategorií

vystoupili

na

samostatném koncertě.

4. Letní jazzová dílna
Toto jazzové týdenní soustředění pořádala Česká jazzová společnost od roku
1984 ve Frýdlantě v Čechách a poté se přesunula do Rychnova nad Kněžnou.
Zaměřovala se na interpretační problematiku jazzové hudby a byla určena pro
amatérské muzikanty od začínajících po pokročilé. Lektoři pocházeli z Čech,
Slovenska, Velké Británie, Francie a dalších zemí. Kurz se zaměřoval na získání
teoretických znalostí i jejich následné praktické užití během hry. V teorii se
frekventanti seznamovali s jazzovou harmonií, improvizací, aranžováním. jazzovou
historií a dalšími okruhy.

5. Letní interpretační seminář Společnosti pro starou hudbu
Společnost pro starou hudbu od roku 1985 každoročně pořádá týdenní
interpretační seminář staré hudby pro studenty, mladé profesionály, zasvěcené
amatéry i celé rodiny. Nejdříve se konal v Kroměříži a od roku 1989 ve Valticích na
jižní Moravě. Seminář založil profesor Miroslav Venhoda a může se ho zúčastnit až
250 zájemců z Čech i zahraničí. Nynějším uměleckým ředitelem je Marc Niubo a
mezi hlavní sponzory kurzu patří Ministerstvo kultury ČR a Nadace Český hudební
fond.

Program semináře:
a)

Speciální odborná výuka interpretace staré hudby instrumentální,
nejlépe na dobových hudebních nástrojích, i vokální.
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b)

Souborová hra, podpora hudební výchovy

dětí a mládeže a

rodinného muzicírování (možnost účasti rodin s dětmi).
c)

Poslechové semináře a odborné přednášky.

d)

Koncerty staré hudby.

Pro lepší představu uvedu složení hudebních nástrojů a tříd, které jsou ve
Valticích vyučovány (situace z roku 2005):
sólový zpěv

P.

Holden,

I.

Troupová

M. Jirglová, L. Pištěcká
středověký zpěv, technika zpěvu,
renesanční ansámbly

M. Bornus - Szczyciňski

gregoriánský chorál

J. Hodina

barokní housle

D. Hauptmann, D. Zárubová

barokní violoncello

I. Hubatschek

viola da gamba

M. Brussing

renesanční a barokní příčná flétna

N. Hadden

komorní hra a zobcová flétna

P. Zejfart

flétnové ansámbly

M. Špelina

barokní hoboj

P. Grazzi

theorba, arciloutna, vihuela, kytara

O. Hebermehl

barokní a renesanční loutna, kytara

B. Wright

cembalo

H. Franke

cembalo, čtení a realizace
číslovaného basu

J. Přikryl

varhany

R. Hugo

historický tanec

E. Króschlová

vokální ansámbly

H. Franke, R. Hugo

orchestr

D. Hauptmann

ansámblová hra dětí - dětský
orchestr

L. Novák

pohybová výchova dětí. zpěv a hry

B. Cveklová, E. Káčerková
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-

Wilke,

6. Dřevěná píšťalka
Tyto kurzy vznikly díky prof. V. Žilkoví jako pokus o novou formu
výchovných

koncertů

a nástrojové výuky. Konaly

se v Praze,

Boskovicích,

Lanškrouně, Mariánských Lázních, Nymburce atd.
Náplní kurzu byl pokus o skupinovou výuku hry na zobcovou flétnu.
К důležitým faktorům patří spolupráce s rodinou, na kurzy se přijímaly pouze děti
s jedním z rodičů nebo prarodičem.
Jedním

z důvodů

vzniku

této

akce

byl

kulturně

politický

aspekt.

V osmdesátých letech nemohlo být z kapacitních důvodů přijato do LŠU přibližně
50% dětí z množství, které měly o nástrojovou hru zájem. Cílem těchto kurzů bylo
naučit děti noty a hrát podle nich, ale také jak se mají na koncertech obléci a chovat

9.2. Zahraniční styky ČHS
Zahraniční styky lze rozdělit do tří skupin vzhledem к různým typům
činností, které jsou v rámci ČHS provozovány:
1) Reprezentační zájmy
Jedná se především o výjezdy členů ČHS do zahraničí a reprezentace zájmů
ČHS v mezinárodním měřítku.
2) Pracovní styky
Pracovní styky udržuje společnost především s partnerskými organizacemi
mající obdobné zaměření v hudebních kulturách svých zemí jako ČHS.
3) Účelové kontakty
ČHS vytváří tento typ kontaktů s významnými interprety,

muzikology,

hudebními pedagogy a zve j e к účasti na svých akcích.

9.3. Teritoriální odbočky ČHS
Odbočky měly v organizační struktuře ČHS podstatnou roli. působily jako
zprostředkující články působnosti společnosti, byly garanty jejího působení a
práce v terénu i prostředkem aktivizace členské základny.
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a) Jihočeská odbočka ČHS
Vznikla v červnu roku 1976 a v roce 1982 měla dvě okresní odbočky
v Táboře a ve Strakonicích. Metodicky a organizačně zajišťovala různé akce
v rámci okresů a kraje. např. Písně přátelství. Vyvíjela koncertní a popularizační
činnost, uspořádala cyklus koncertů-besed s názvem Setkání pro členy Hudební
mládeže ČSR.

b) Západočeská odbočka ČHS
Byla

založena

v listopadu

1976 za

účasti

delegátů

ze všech

okresů

Západočeského kraje.

Dva hlavní kruhy činnosti:
a) spolupráce s orgány, organizacemi a institucemi při zajišťování některých
akcí

celokrajského významu

-

odborná

a poradenská

činnost,

účast

v porotách různých soutěží.
b) samostatná odborná činnost formou pořádání seminářů pro učitele hudební
výchovy na základních školách a LŠU - seminář o hudebních besedách,
seminář o využívání dětského instrumentáře ve vyučovacím procesu.

c) Severočeská odbočka ČHS
Vznikla v lednu roku 1977 a v roce 1982 měla jednu okresní odbočku
v Liberci. Pro zájemce ze Severočeského kraje pořádala každoročně metodický
seminář Kurz modernizace hudební výchovy v Mostě pro učitele hudební
výchovy na základních školách a pro učitele LŠU ze Severočeského kraje.
Pořádala a odborně garantovala festival dětských sborů v Jirkově, v rámci
něhož se konal ve spolupráci s komisí dětského sborového zpěvu seminář pro
vedoucí dětských sborů.
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d) Východočeská odbočka ČHS
Ustavila se v dubnu 1977. Uspořádala seminář v rámci Kociánovy houslové
soutěže pro učitele houslové hry na LŠU a na konzervatořích a přehrávky
skladeb pro účely LŠU.

e) Jihomoravská odbočka ČHS
Byla založena v říjnu 1976 v Brně, v roce 1980 vznikla okresní odbočka
v Třebíči. Byla tradičním spolupořadatelem Přehlídky amatérských komorních
souborů ve Zlíně, krajského festivalu amatérských souborů Hudba u krbu a
festivalu pěveckých a národopisných souborů v Otrokovicích.
Pořádala přehlídky dětských sborů mateřských škol, semináře hudebnčpohybové výchovy ve Znojmě, Kurz modernizace HV pro učitele mateřských,
základních škol, LŠU a základních škol s rozšířenou výukou IIV ve Znojmě a
Kurz modernizace HV pro učitelky mateřských, základních škol v Prostějově.

f) Severomoravská odbočka ČHS
Vznikla v březnu 1977. Spolupracovala s krajskými studii Československého
rozhlasu a Československé televizi při pořádání festivalu hudebně dramatické
tvorby pro děti a mládež s různými tématy. V rámci festivalu se konala
přehlídka a seminář.
V roce 1982 uspořádala odbočka vzdělávací třídílný cyklus pro učitele
hudební výchovy na základních školách a pro zájemce o studium IIV na
pedagogických fakultách. Hlavní náplní byla metodika HV podle požadavků
nového pojetí, kurz hry na zobcovou flétnu a základy hudební nauky a
hudebních dovedností pro zájemce o studium HV na pedagogických fakultách.
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IV. ZÁVĚR

Za cíl své práce jsem si určila podrobné zpracování historie, struktury a
výsledků práce České hudební společnosti od jejích počátků až po současnost
s přihlédnutím к návaznosti její práce na Československou společnost pro hudební
výchovu.
V diplomové práci se zabývám dvěma hlavními okruhy, částí historickou a
organizační strukturou složek ČHS.
V první části jsem postihla historický vý voj společnosti od jejích počátků až
po současnost. Do roku 1989 považuji za mezníky jednotlivé konference, které se
konaly vždy jednou za pět let a shrnují činnost společnosti v těchto mezidobích ve
všech

oblastech

jejího

působení.

Po

roce

1989

se již

žádná

konference

neuskutečnila, pravidelně se však jednou za dva roky konaly řádné sněmy ČHS, kde
se řešila činnost v minulém období, zadávaly úkoly na nastávající období a určoval
smčr, kterým by se společnost měla ubírat. Na historické části je vidět, jak se
činnost rozvíjela hlavně před rokem 1989. Po revoluci bohužel nastal problém s čím
dál

více

se zhoršující

finanční

situací,

která

se od

minulého

roku

stala

neudržitelnou. Na konci této části uvádím seznam jednotlivých zbylých společností
v rámci ČHS spolu s kontakty na jejich předsedy či tajemníky i s telefonem a
odkazem na webovou stránkou, pokud nějakou mají. Zmiňuji také jejich současnou
situaci a směr, kterým se po zániku společnosti chystají ubírat.
Druhou část věnuji organizační

struktuře složek ČHS, jejíž strukturu

rozděluji na horizontální a vertikální. V horizontální složce se zabývám odbornými
sekcemi ČHS a jejich komisemi a společnostmi hudebních skladatelů a jinými
zájmovými sdruženími. Vertikální struktura ČHS obsahuje především

oblasti

centrálních složek a sekretariátu společnosti a její teritoriální odbočky.
Finanční situace společnosti se stala natolik neúnosnou, že ČHS během
nastávajícího půl roku definitivně ukončí svoji činnost. Práci paní Evy Štrausové a
Míly Smetáčkové považuji za nedocenitelnou. Poslední rok udržují při životě ČHS
pouze svoji dobrou vůlí a snahou, aby se to. co se budovalo tolik let. nezničilo tím,
že se jednoduše řekne, nejsou peníze, končíme. Díky nim se společnosti spadající
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pod Českou hudební společnost mohly osamostatnit a od příštího roku, po ukončení
činnosti sekretariátu a zániku ČHS jako celku, dále fungovat jako samostatná
občanská sdružení nebo společnosti zaštítčné jinými organizacemi.
Čím více jsem pronikala do historie ČHS, tím více jsem byla překvapena
nesmírnou

šíři

ovlivňovala

činností

obrovské

práce
množství

společnosti.

Tato

pedagogických,

organizace

podmiňovala

muzikologických,

a

edičních,

tvůrčích, koncertních aktivit, zájmových uměleckých činností a aktivit zájmových
sdružení. Ne vždy si účastníci akcí společnosti uvědomovali její přítomnost a
organizaci.
Většina hlavních cílů a myšlenek je dosud stále aktuálních a potřebných. Po
zániku

ČHS

zde bohužel

nezůstane

ekvivalentní

mnohostrannou činnost nahradila.
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organizace,

která

by její
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2003, informační brožura
Tisková zpráva ke dni proti hluku dne 13.4. 2006
Třetí letní tábor instrumentalistů HM ČSR - hráčů na smyčcové nástroje, Hradec
nad Moravicí 2. - 13. 7. 1988, Sekretariát HM ČSR - Praha, Městské kulturní
středisko v Ostravě
Třetí ročník Festivalu koncertního melodramu Praha 2000. 1. - 29. 10. 2000,
informační brožura
Třináctý letní tábor instrumentalistů - 2. letní seminář HM. Prachatice 3. - 12. 7.
1998
Ustavující zasedání ústředního výboru ČHS u příležitosti II. konference ČHS - 5. 5.
1982
Valná hromada HM ČSR, 10. dubna 1987
Valtice, International summer school of early music - propagační leták v anglickém
jazyce pro rok 1994, 1996, 1997, 2004, 2005
Vstup ČHS do Nové Bachovy společnosti (podklady pro registraci)
Výbor ČJS, rok 1987
Výbor komise pro obecnou HV, září 1989
Výbor komise pro předškolní HV, únor 1991
Výbor komise pro teorii a výzkum v HV
Výbor komise pro výchovné koncerty, únor 1990
Výbor Společnosti Josefa Suka, Praha 16. 11. 1987
Výbor Společnosti Josefa Suka, Praha 22. 1. 1988
Výbor SHV. březen 1991
Výkaz činnosti Společnosti Josefa Suka v roce 1981
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Výroční zpráva ČHS za rok 2000
Výroční zpráva ČHS za rok 2001
Výroční zpráva ČHS za rok 2002
Výroční zpráva ČHS za rok 2003
Výroční zpráva Společnosti Jana Václava Sticho-Punto za rok 1984
Výroční zpráva Společnosti Jana Václava Sticho-Punto za rok 1987
Výroční zpráva Společnosti Jana Václava Sticho-Punto za rok 1988
Zahraniční styky ČHS
Zakládací listina Nadace pro šíření a propagaci díla Zdeňka Fibicha
Zápis výborové schůze SED z 1. 12. 1984
Zápis ze schůze členského výboru SJVSP dne 11.1. 1988
Zápis ze schůze komise ČHS Hudební nástroje a pomůcky, Znojmo 20. 8. 1989
Zápis ze schůze komise pro LŠU při ČHS, Praha 1 . 3 . 1 9 8 8
Zápis ze schůze komise pro přípravu učitelů, Olomouc 1 7 . - 1 8 . 1.
Zápis ze schůze komise pro teorii a výzkum, Praha 12. 1. 1989
Zápis ze schůze komise pro teorii a výzkum pedagogické sekce ČHS, Brno 9. 10.
1989
Zápis ze schůze komise pro výchovné koncerty ČHS, Praha 3. 2. 1988
Zápis ze schůze komise pro výchovné koncerty ČHS, Praha 22. 6. 1988
Zápis ze schůze komise pro výchovné koncerty. Praha 28. 6. 1989
Zápis ze schůze komise pro výchovné koncerty, Praha 13. 12. 1989
Zápis ze schůze lektorů všech letních pedagogických kurzů ČHS, Praha 25. 11.
1989
Zápis ze schůze přípravného výboru ČHS z 19. 11. 1973
Zápis ze schůze Sdružení učitelů klavíru ze dne 23. 9. 1988
Zápis ze schůze SHV, Brno 23. 10. 1991
Zápis ze schůze ÚV SBM. Praha 18. 3. 1987
Zápis ze schůze vedení hudebnčvýchovné sekce. Brno 9 . 1 1 .
Zápis ze schůze vedení hudebnčvýchovné sekce ČHS - SHV. Praha 17.3. 1990
Zápis ze schůze vedení SHV při ČHS. Praha 15. 9. 1990
Zápis ze schůze výboru ČHS v Praze dne 7 . 1 1 . 1 9 9 7
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Zápis ze schůze výboru komise pro obecnou HV. Praha 26. 9.
Zápis ze schůze výboru SBM ze dne 29. 10. 1987
Zápis ze schůze výboru Společnosti Jana Václava Sticha-Punto konané dne 4. 5.
1985
Zápis ze schůze výboru Společnosti Josefa Suka ze dne 14. 9. 1991
Zápis ze schůze výboru Společnosti Leoše Janáčka dne 28. 9. 1987
Zápis ze schůze výboru Společnosti Leoše Janáčka ze dne 25. 6. 1987
Zápis ze schůze výboru SHV, Rychnov nad Kněžnou 31. 11. 1991
Zápis ze schůze výboru SHV, kontrolní skupiny a výboru nadace SHV. Rychnov
nad Kněžnou 21. 8. 1992
Zápis ze 13. porady operativního štábu pětiletí Bohuslava Martinů a Antonína
Dvořáka ze dne 11. 11. 1987
Zápis ze zakládající schůze Společnosti pro hudební terapii ze dne 11. 9. 1996,
Praha
Zápis

ze

zasedání

komise

pro

pořádání

muzikologických

konferencí

při

konferencí

při

Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro. Praha 23. 6. 1988
Zápis

ze

zasedání

komise

pro

pořádání

muzikologických

Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro, 22. 10. 1988
Zápis ze zasedání předmětové komise pro HV na gymnáziu
Zápis zjednání vedení SHV. Praha 27. 3. 1992
Zápis zjednání vedení SHV, Praha 6. 6. 1992
Zápis z konání III. Slavnosti lesního rohu v Žehušicích
Zápis z porady komise klavíru SUK při CHS, 29. 1. 1988
Zápis z porady vedoucích lektorů kurzů ČHS, 30. 1. 1993
Zápis z ustavující schůze SJVSP konané dne 19. 6. 1983, Žehušice
Zápis z Valné hromady Společnosti Josefa Suka, konané dne 5. 4. 1991. Praha
Zápis z výročního členského shromáždění SED
Zásady integračního procesu dobrovolných hudebních spolků (1974)
Záznam o ustavující schůzi SGM. Praha 20. 5. 1986
Zhodnocení zahraničních styků ČHS realizovaných v průběhu roku 1986
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Zpráva o činnosti ČHS v mezinárodních nevládních organizacích, dopis ČHF ze
dne 3 . 2 . 1987
Zpráva o činnosti SGM za období 20. 5. 1986 do 22. 6. 1987
Zpráva o činnosti SJS 1981 - jaro 1987
Zpráva o činnosti úseku výchovy hudbou a zvyšování hudebnosti mládeže za
1. pololetí 1988
Zpráva o hospodaření ČHS za rok 1991
Zpráva o průběhu konference „Mezipředmětové vztahy v hudební pedagogice"
Zpráva o průběhu konference ,,Smetanova Má vlast a její postavení v evropské
hudbě", Praha 1 3 , - 15. 5. 1982
Zpráva o průběhu semináře pro dirigenty žákovských dechových orchestrů LŠU
Zpráva о I. ročníku Hudebních táborů pištců 1986
Zpráva o schůzce přípravného výboru SJN
Zpráva o valné schůzi SBM
Zpráva Společnosti Jana Václava Sticho-Punto za rok 1990
Zpráva z ustavující schůze komise pro školy s rozšířenou HV, Olomouc 29. 1. 1988
Zpravodaj Společnosti Bedřicha Smetany - prosinec 1993
Zprávy Společnosti Antonína Dvořáka 5-6, 1988
Zprávy SBM, č. 23, SBM Praha 2000.
Zprávy SBM, č. 24, SBM Praha 2000.
Zprávy SBM, č. 25, SBM Praha 2001.
Zprávy SBM, č. 26. SBM Praha 2003.
Zprávy SBM. č. 27, SBM Praha 2004.
Zprávy SBM, č. 28, SBM Praha 2004.
Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka č. 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22, 26, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39. 40, 41, 42. 43-44
Zvací dopis na schůzi předsednictva a výboru dne 7. 11. 1997
Zvací dopis pro členy předsednictva na schůzi představenstva dne 1. 5. 1996 a
5. 11. 1996
Životem a snem - občasníky SJS, souborné vydání 2002 - 2004 / Díl 1: Zpravodaje
-čísla 8/1-11/4
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Životem a snem - občasníky SJS, souborné vydání 2002 - 2004 / Díl 2: Zpravodaje
- č í s l a 8/1 - 11/4
Životem a snem - občasníky SJS, ČHS, Praha 2005 - číslo 13/6
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SEZNAM ZKRATEK
AMU

Akademie múzických umění

BLR

Bulharská lidová republika

ČAS

České akordeonové sdružení

ČHF

Český hudební fond

ČHS

Česká hudební společnost

ČJS

Česká jazzová společnost

čos

Česká Orffova společnost

ČSAV

Československá akademie věd

ČSHV

Československá společnost pro hudební výchovu

ČSKK

Česká společnost klasické kytary

ČSR

Československá republika

ČSSR

Československá socialistická republika

ČÚV SSM

Český ústřední výbor Svazu socialistické mládeže

DAMU

Divadelní fakulta Akademie múzických umční

ESTA

Evropské sdružení učitelů smyčcových nástrojů

FIJM

Mezinárodní federace Hudební mládeže

FF

Filozofická fakulta

FF UP

Filozofická fakulta Univerzity Palackého

HAMU

Hudební fakulta Akademie múzických umění

HM

Hudební mládež

HUDEKOS

Hudebně ekologické sdružení

HuTaPi

Hudební tábor pištců

HV

hudební výchova

IHS

Mezinárodní hornistická společnost

IJF

Mezinárodní jazzová federace

ISCM

Mezinárodní společnost pro soudobou hudbu

ISME

Mezinárodní společnost pro hudební výchovu

JAMU

Janáčkova akademie múzických umění

KKK

Klub klasické kytary

KKS

Krajské kulturní středisko
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KPU

Krajský památkový ústav

KSČ

Komunistická strana Československa

LŠU

lidová škola umční

MŠ

ministerstvo školství

MŠ ČSR

Ministerstvo školství Československé socialistické republiky

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tčlovýchovy

NDR

Německá demokratická republika

n. p.

národní podnik

NSR

Německá spolková republika

OKS

Okresní kulturní středisko

OPS

Obecně prospěšná společnost

o. p.

oborový podnik

PKOJF

Park kultury a oddychu Julia Fučíka

PKS

Pražské kulturní středisko

PV

přípravný výbor

ROH

Revoluční odborové hnutí

Rychnov n. K.

Rychnov nad Kněžnou

SBM

Společnost Bohuslava Martinů

SČSKU

Svaz československých skladatelů a koncertních umělců

SČSP

Svaz československo-sovětského přátelství

SAD

Společnost Antonína Dvořáka

SBM

Společnost Bohuslava Martinů

SBS

Společnost Bedřicha Smetany

SED

Společnost Emmy Destinnové

SGM

Společnost Gustava Mahlera

SHV

Společnost pro hudební výchovu

SJBF

Společnost Josefa Bohuslava Foerstra

SJN

Společnost Jarmily Novotné

SJS

Společnost Josefa Suka

SJVSP

Společnost Jana Václava Sticha-Punto

SLJ

Společnost Leoše Janáčka
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SNH

Společnost pro novou hudbu

SOO

Společnost Otakara Ostrčila

SRN

Spolková republika Německo

SSH

Společnost pro starou hudbu

SSM

Svaz socialistické mládeže

SŠ

střední škola

SUK

Sdružení učitelů klavíru

SÚPPOP

Státní ústav památkové péče a ochrany přírody

SUSN

Sdružení učitelů smyčcových nástrojů

SVK

Severočeská vědecká knihovna

SVN

Společnost Vítězslava Nováka

SZF

Společnost Zdeňka Fibicha

UJEP

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

UK

Univerzita Karlova

ÚKDŽ

Ústřední kulturní dům železničářů

UNESCO

Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu

USA

Spojené státy americké

ÚTDU ČSAV

Ústav teorie a dějin umění Československé akademie včd

ÚV

ústřední výbor

VŽKG

Vítkovické železárny Klementa Gottwalda

WCJM

Světový sbor Hudební mládeže

WOJM

Světový orchestr Hudební mládeže

ZDŠ

základní devítiletá škola

ZŠ

základní škola

ZUČ

zájmová umělecká činnost

zuš

základní umělecká škola
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RÉSUMÉ

My thesis is focused on the entire history of the Czech Music Society. This
work is divided into two main parts. In the first section I deal with the history of the
Czech Music Society from its very beginning to nowadays and in the sccond part
I concentrated on the organization structure of every single part.
The Czech Music Society is a voluntary independent association of people
who are interested in music. The organization concentrates primarily on music
education, musicology, interpretation, publishing and so on. It organizes a lot of
activities in connection with music, for example courses both for professionals and
amateurs, lectures, workshops, concerts, music summer camps and excursions.
Its own history dates back to 1972 when the preparatory commission was
established. The organization officially started its activity in 1975. The range of
activities was truly wide. After the Velvet revolution in 1989 the Czech Music
Society had to tackle serious financial problems. The members have tried to solve
these problems, unfortunately without any success. The Society will cease to exist
by the end of the year 2006.
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Příloha č. 1
STANOVY ČHS
(rok 1975)

ČI. I
Název, sídlo a právní povaha ČHS
1) ČHS je dobrovolnou organizací ve smyslu zákona č. 68/1951 Sb. Sdružuje
zájemce, kteří svou dobrovolnou prací chtějí přispívat к rozvoji české
hudební kultury.
2) Sídlo ČHS j e v Praze; oblastí jejího působení je území České socialistické
republiky.
3) ČHS j e socialistickou organizací ve smyslu hospodářského zákoníku a může
svým jménem nabývat práv a zavazovat se v hospodářských vztazích.
4) Péče o činnost ČHS přísluší ve smysly §4 odst. 2 zákona č. 68/1951 Sb.
ministerstvu kultury ČSR.

ČI. II
Poslání a úkoly ČHS
1) Posláním ČHS je
- iniciativně se podílet na řešení odborných a ideových

otázek

rozvoje

socialistické hudební kultury, prakticko-organizátorskou a odborně metodickou
činností

svých

organizačních

složek

i

jednotlivých

členů

napomáhat

к probouzení a rozvíjení zájmů veřejnosti o hodnotnou hudbu všech forem,
žánrů a stylů, zejména u dětí a mládeže,

к růstu hudební

vzdělanosti,

к aktivizaci, obohacování a trvalému zvyšování úrovně hudebního

života

v České socialistické republice;
- přispívat к prohlubování a zdokonalování péče o tvůrčí odkaz velkých
osobností české hudební kultury a o jeho zpřístupňování nejširším vrstvám
našeho obyvatelstva;
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vytvářet podmínky pro rozvíjení hudebních zájmů svých členů a pro
společensky prospěšné uplatňování jejich zájmových aktivit; věnovat přitom
zvláštní péči rozvoji zájmových aktivit mládeže;
- propagovat českou hudební kulturu v celém rozpětí jejího historického vývoje,
vyzvědat její nejcennější pokrokové hodnoty, zasazovat se o jejich přibližování a
zpřístupňování široké veřejnosti v tuzemsku i v zahraničí.
2) ČHS naplňuje své poslání tím, že
- organizuje konference, semináře, hudební tábory, besedy a pracovní setkání
к nejrůznčjším

otázkám

rozvoje

hudební

kultury,

dále

hudební

soutěže,

koncerty, klubové pořady a jiné akce s podobným zaměřením;
-

napomáhá

při

aplikaci

výsledků

teoretického

výzkumu

ve

školské

i mimoškolské hudební výchově i v širších oblastech kulturně politické praxe;
-

v souladu

s příslušnými

obecně

závaznými

právními

předpisy

vydává

samostatně nebo ve spolupráci s jinými organizacemi neperiodické publikace a
jiné tiskoviny sloužící к propagaci vlastní činnosti, к informovanosti a zajištění
odborného růstu svého členstva, к dalším odborným účelům a potřebám své
činnosti;
- zpracovává iniciativní náměty a doporučení a předkládá j e orgánům řídícím
obory hudební činnosti a hudební výchovy i organizacím působícím v těchto
oborech; pro potřeby těchto orgánů a organizací zpracovává na jejich vyžádání
odborné posudky a podklady;
- spolupracuje se socialistickými

organizacemi,

institucemi

a zájmovými

sdruženími, jejichž činnost v hudební oblasti sleduje obdobné cíle;
- poskytuje odbornou

metodickou

pomoc zřizovatelům

hudebních

klubů,

zejména klubů hudební mládeže, pořadatelům hudebních produkcí a jiných akcí
s hudebně výchovným posláním, popř. se sama na jejich činnosti podílí;
- rozvíjí co nejužší spolupráci s obdobnou organizací ve Slovenské socialistické
republice;
- obesílá svými členy kongresy, kolokvia, sympozia a jiné podobné akce
pořádané doma i v jiných

zemích, vysílá

v zahraničí;

137

své členy na studijní pobyty

- navazuje kontakty, udržuje a rozvíjí pracovní styky s obdobnými organizacemi
v zahraničí, zejména v socialistických zemích, stává se členem a podílí se na
činnosti mezinárodních organizací stejného nebo blízkého poslání.
3) Styky se zahraničím uskutečňuje ČHS se souhlasem Ministerstva kultury'
ČSR, na vymezených úsecích těchto styků jeho prostřednictvím.

ČI. III
Řídící působnost ve vztahu к ČHS vykonává podle příslušných právních předpisů
ministerstvo kultury ČSR, které ve spolupráci s ministerstvem školství ČSR a
ostatními příslušnými ústředními orgány vytváří podmínky pro činnost ČHS a dbá.
aby se tato činnost vyvíjela v souladu s platnými právními předpisy a s objektivními
potřebami kulturního rozvoje socialistické společnosti.

ČI. IV
Členové ČHS, jejich práva a povinnosti
1) Členství v ČHS j e dobrovolné a dělí se na řádné, čestné a kolektivní.
2) Řádným členem ČHS se může stát každý občan Československé socialistické
republiky, který se ztotožňuje s posláním ČHS a chce se aktivně podílet na
jeho plnění. Řádní členové se přijímají na základě osobní přihlášky a jejich
přijetí schvaluje předsednictvo ústředního výboru ČHS. Se

souhlasem

ústředního výboru ČHS a v souladu s ustanovením odst. 3 čl. II se mohou
stát řádnými členy také cizí státní příslušníci.
3) Čestné členství je formou ocenění mimořádných zásluh o ČHS a o plnění
úkolů vyplývajících z jejího poslání. O udělení čestného členství rozhoduje
ústřední výbor ČHS. V případě cizích státních příslušníků tak činí v souladu
s ustanovením odst. 3 čl. II.
4) Kolektivním členem ČHS se mohou stát organizace, instituce a školy, jejichž
činnost může napomáhat při realizaci cílů a plnění úkolů ČHS. Kolektivní
členové se přijímají na základě přihlášky a jejich přijetí schvaluje ústřední
výbor ČHS.

138

5) Člen má právo
- volit a být volen do orgánů ČHS;
- podílet se na veškeré činnosti ČHS a podávat návrhy na její zlepšení;
- podílet se na výsledcích této činnosti.
6) Člen je povinen
- platit řádné členské příspěvky;
- dodržovat stanovy a plnit usnesení ČHS a jejích orgánů;
- jednat vždy ve shodě s posláním a cíli ČHS.
7)

Členství zaniká

- na vlastní písemnou žádost člena;
- vyloučením z ČHS, poruší-li člen zvlášť hrubým způsobem základní principy
činnosti ČHS nebo neplní-li své členské povinnosti. O vyloučení rozhoduje
předsednictvo ústředního výboru ČHS a potvrzuje j e ústřední výbor ČHS. Člen
musí být na veškerá jednání, na nichž bude projednáváno jeho provinění, řádně
pozván a proti vyloučení má právo se odvolat až ke konferenci ČHS;
- úmrtím člena;
- zánikem organizace, jež je kolektivním členem ČHS.

ČI. V
Orgány ČHS
1) Orgány ČHS jsou konference, ústřední výbor, předsednictvo ústředního
výboru, kontrolní a revizní komise, odbočky, sekce a zájmová sdružení.
2) Odbočky, sekce a zájmová sdružení nemají právní subjektivitu. Jejich
činnost řídí a navzájem koordinuje ústřední výbor ČHS a poskytuje na ni ze
svého rozpočtu prostředky.
3) V čele odboček, sekcí a zájmových sdružení stojí výbor a předseda. Způsob
volby, popř. ustavení výboru, uspořádání činnosti, vzájemné vazby i způsob
řízení odboček, sekcí a zájmových sdružení upravují jejich jednací řády
schválené ústředním výborem ČHS.
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ČI. VI
Konference ČHS
1) Konference ČHS (dále jen konference) j e nejvyšším orgánem ČHS. Řádnou
konferenci

svolává

ústřední výbor ČHS

nejméně jednou

za pět

let.

Mimořádnou konferenci svolává ústřední výbor ČHS z vlastní iniciativy
nebo na žádost nejméně jedné třetiny členů ČHS, a to nejpozději do 3 měsíců
od podání žádosti, pokud se nemá v příslušném roce konat konference řádná.
Zastoupení členů a způsob volby delegátů na konferenci určí ústřední výbor
ČHS nejméně 6 týdnů před zahájením konference.
2) Do pravomoci konference patří
- projednávat a schvalovat zprávy o činnosti ústředního výboru

a zprávy

kontrolní a revizní komise;
- projednání základních ideových, odborných a organizačních otázek v oblasti
působnosti ČHS, vytyčení základní koncepce její činnosti a úkolů na příští
období;
- přijetí stanov, jejich změn a doplňků;
- volba ústředního výboru ČHS a kontrolní a revizní komise.
3) К platnosti usnesení j e třeba přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů
konference. Konference se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných
delegátů, v případě změny stanov tříčtvrtinovou většinou.
4) Usnesení konference j e závazné pro všechny složky ČHS a její členy.

ČI. VII
Ústřední výbor ČHS
1)

Ústřední výbor ČHS (dále jen „ústřední výbor") je nejvyšším řídícím
orgánem ČHS v období mezi konferencemi. Skládá se minimálně z 35
členů a 5 náhradníků jmenovitě volených konferencí a je svoláván
předsedou ústředního výboru nejméně dvakrát do roka. Ústřední výbor se
usnáší prostou většinou hlasů za přítomnosti nadpoloviční většiny svých
členů.
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2)

Ústřední výbor zajišťuje plnění usnesení konference, zastupuje ČHS na
veřejnosti, ve styku se státními orgány a organizacemi a s výjimkou otázek
vyhrazených konferencí (čl. VI odst. 2) rozhoduje o všech zásadních
otázkách týkajících se ČHS, zejména
a) volí

ze

svého

středu

nejméně

patnáctičlenné

předsednictvo

s předsedou a třemi místopředsedy; přitom postupuje tak, aby jeden
z místopředsedů byl zvolen z řad členů Hudební mládeže České
socialistické republiky (čl. XI odst. 3);
b) zajišťuje rozpracování základních koncepcí činnosti a hlavních úkolů
vytyčených konferencí do základních směrů a plánů činnosti ČHS,
sleduje a hodnotí jejich plnění;
c) ustavuje odbočky, sekce a zájmová sdružení, řídí, sleduje a hodnotí
jejich činnost;
d) rozhoduje o zásadních záležitostech organizačních i hospodářských,
zejména schvaluje jednací řád ČHS i jednací řády pro činnost
jednotlivých složek ČHS, roční plány činnosti a rozpočet ČHS a
stanoví výši členských příspěvků;
e) potvrzuje návrhy předsednictva středního výboru na zánik členství
vyloučením;
f) schvaluje, posuzuje a hodnotí činnost ČHS při vydávaní a šíření
účelových tiskovin;
Za svou činnost i za činnost celé ČHS je ústřední výbor odpovědný
konferenci.
3)

Ústřední výbor má podle potřeby právo kooptovat během funkčního
období jednotlivé členy ČHS tak, aby celkový počet členů ústředního
výboru nepřekročil původně zvolený počet o více než 20%.

Čl. VIII
Předsednictvo a předseda ústředního výboru
1) Činnost

ČHS

v období

mezi

zasedáními

ústředního

výboru

řídí

předsednictvo ústředního výboru, které přebírá působnost ústředního výboru
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s výjimkou rozhodování o otázkách uvedených v čl. VII odst. 2 a odst. 3.
Předsednictvo ústředního výboru dále rozhoduje o přijímání členů ČHS,
podává ústřednímu výboru návrhy na zánik členství vyloučením, rozhoduje
o přijímání pracovníků sekretariátu ústředního výboru, popř. doporučuje
jejich přijetí řediteli organizace, která ve smyslu čl. XII odst. 3 plní úkoly
sekretariátu ústředního výboru.
2) Předsednictvo ústředního výboru zasedá nejméně jednou za mčsíc a usnáší se
prostou většinou hlasů z přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů.
Předsednictvo ústředního výboru předkládá každému zasedání ústředního
výboru zprávu o své činnosti a svá usnesení, která si ústřední výbor vyhradí
ke schválení.
3) Předseda ústředního výboru zastupuje ČHS a jedná jejím jménem, svolává a
řídí schůze ústředního výboru i jeho předsednictva a kontroluje práci
sekretariátu ústředního výboru. Předsedu ústředního výboru zastupuje v jeho
nepřítomnosti jím pověřený místopředseda.

Čl. IX
Kontrolní a revizní komise
1) Kontrolní a revizní komise
a) dbá, aby se v činnosti ČHS dodržovaly stanovy a obecně závazné
právní předpisy, aby se plnila řádně a včas usnesení konference
i ostatních ústředních řídících orgánů;
b) sleduje,

zda

se

finanční

prostředky

ČHS

využívají

účelně

a

hospodárně к plnění úkolů vyplývajících z jejího poslání a jak se
pečuje o její majetek.
2) Kontrolní a revizní komise má právo
a) požadovat od každého řídícího orgánu ČHS bezodkladné projednání
otázek, které pokládá za naléhavé;
b) nahlížet při plnění svých úkolů do všech záznamů, dokladů a ostatních
materiálů ČHS a požadovat к nim příslušná vysvětlení.
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3) Kontrolní a revizní komise je pčtičlenná a její členové nesmějí zastávat jiné
funkce v ČHS.
4) Kontrolní a revizní komise si volí ze svého středu předsedu, který má právo
se zúčastňovat s hlasem poradním zasedání všech řídících orgánů a složek
ČHS.
5) Kontrolní a revizní komise odpovídá za svou činnost konferenci.

ČI. X
Odbočky ČHS
1) V zájmu účinnějšího zabezpečení plánovaných úkolů ČHS ustavuje ústřední
výbor odbočky s krajskou a okresní působností, které se podílejí na řešení
otázek

hudebního

života

v jednotlivých

oblastech

České

socialistické

republiky.
2) Podle položky mohou být se souhlasem ústředního výboru zřízeny v rámci
působnosti odboček také odborné komise.

ČI. XI
Sekce a zájmová sdružení
1) К zajištění úkolů na různých úsecích odborné činnosti ustavuje ústřední
výbor sekce. Sekce mohou pro řešení specializovaných úkolů ustavovat
komise.
2) Zájmová sdružení jsou základnou pro zájmovou činnost zaměřenou к péči
o

tvůrčí

odkaz

předních

skladatelských

osobností

nebo

к poznávání,

pěstování a propagaci některých ze stylových či žánrových oblastí umělecky
hodnotné hudby.
3) Zvláštním zájmovým sdružením je Hudební mládež ČSR. která soustřeďuje
zájemce o hodnotnou hudbu z řad mladých lidí ve věku zpravidla do 30 let.
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ČI. XII
Sekretariát ústředního výboru
1) Sekretariát ústředního výboru (dále jen „sekretariát") zajišťuje činnost ČHS
po stránce organizační a provozní. Organizace sekretariátu a způsob jeho
práce i odpovědnost jeho pracovníků stanoví ústřední výbor.
2) V čele sekretariátu jako odborného
vedoucí

sekretariátu,

ústředního

výboru,

který

administrativního

odpovídá

v otázkách

za jeho

běžného

aparátu ČHS j e

činnost

provozu

předsednictvu

jeho

předsedovi.

Pracovněprávní a mzdové nároky se řídí příslušnými právními předpisy.
3) Úkoly

sekretariátu

může

se souhlasem

ministerstva

kultury

ČSR

za

podmínek jím blíže stanovených plnit Český hudební fond nebo jeho účelové
zařízení.

ČI. XIII
Hospodaření ČHS
1) Prostředky pro svou činnost ČHS získává
a) z členských příspěvků;
b) z příjmů z vlastní činnosti, popř. z výnosu majetku;
c) z příspěvků poskytovaných Českým hudebním fondem podle zásad
stanovených ministerstvem kultur}' ČSR;
d) z příspěvků poskytovaných jinými orgány a organizacemi;
e) z darů, dědictví, odkazů.
2) ČHS může v souladu s příslušnými právními předpisy spravovat národní
majetek, který jí byl odevzdán do trvalého nebo dočasného užívání.
3) Správa majetku a řešení všech hospodářských otázek přísluší ústřednímu
výboru, který může výkonem agendy s tím spojené pověřit i jiné. jím přímo
řízené orgán nebo sekretariát.
4) V hospodářských věcech jedná jménem ČHS předseda nebo zastupující
místopředseda společně s vedoucím sekretariátu.
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Čl. XIV
Zánik ČHS
ČHS zaniká
a) usnesením

konference,

hlasují-li

pro

návrh

dvě

třetiny

přítomných.

S majetkem zaniklé ČHS se pak naloží podle usnesení konference;
b) rozhodnutím ústředního orgánu státní správy podle platných

právních

předpisů. S majetkem ČHS bude naloženo podle rozhodnutí ministerstva
kultury ČSR.

STANOVY ČHS
schválené sněmem ČHS dne 15. 2. 1992

I.

Název, právní statut

Česká hudební společnost (dále jen „ČHS") je dobrovolným nezávislým
sdružením občanů, působícím v oblasti hudby - především

hudební

výchovy, vzdělávání, osvěty, muzikologie, interpretace, ediční činnosti,
výroby

hudebních

nástrojů

atd.

Sdružuje

zájemce

o

tento

druh

společenské aktivity. Jejím sídlem je Praha, působí v České republice a
spolupracuje s podobnými organizacemi v zahraničí. ČHS je právním
subjektem ve smyslu zákona č. 83/90 Sb. zák.

II.

Poslání ČHS

ČHS usiluje o posílení role hudby v individuálním životě každého
člověka.

Sdružuje

občany

s hudebními

zájmy.

Vede

к pochopení

významu hudby v životě našeho národa. Usiluje o zlepšení hudební
výchovy, vzdělávání a osvěty. Rozšiřuje prostor pro hudební aktivity a
snaží se, aby hudba napomáhala к duchovní seberealizaci člověka. ČHS
sleduje též myšlenku

vzájemného

hudebního

porozumění

sociálních a věkových skupin. To vše realizuje všemi
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různých

dostupnými

formami: semináři, kurzy, konferencemi, koncerty, festivaly, edicemi,
koordinační činností apod.
CHS spolupracuje s

příbuznými organizacemi a institucemi

doma

i v zahraničí.

III.

Struktura ČHS

ČHS tvoří členové, kteří se zpravidla sdružují ve specializovaných
útvarech (dále jen „složky"), dále volené orgány složek, orgány ČHS a
nezbytný management.

IV.

Členství

Členství je bud" individuální, nebo kolektivní. Individuální členství je
aktivní, čestné a přispívající. Práva a povinnosti aktivního člena spočívají
v tom, že člen po podání přihlášky se účastní činnosti ČHS a složek, volí
a

může být volen do orgánů složek ČHS a ve veřejně oznámených

programech ČHS požívá výhod členství, je povinen platit členský
příspěvek a respektovat kolektivní rozhodnutí orgánů.
Kolektivní členství vzniká na základě dohody mezi ČHS a složkou,
organizací nebo institucí. Kolektivní člen může svým zástupcem udržovat
kontakt s orgány a složkami ČHS, může objednat u ČHS za přiměřenou,
předem

domluvenou

informován

o

úplatu

činnosti

některé

celé

ČHS

služby.
i jejích

Má

dále

složek,

právo

s nimiž

být
chce

spolupracovat a informovat je o svých záměrech, plánech a výsledcích
práce pro koordinaci

činnosti

v ČHS. Zaplatí

symbolický

členský

příspěvek.
Čestný člen je navrhován představenstvem a potvrzen sněmem ČHS.
Práva přispívajících členů lze stanovit individuálními dohodami.
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V.

Složky ČHS

Utvářejí se na základě speciálního zájmu a volí své orgány. Mohou nabýt
i právní subjektivitu, přičemž se o organizačních

vztazích

s ČHS

dohodnou na smluvním základě.
Složky ČHS jsou v právech a povinnostech navzájem rovny.
ČHS

dotuje

jejich

činnost

finančně,

přičemž

složka

hospodaří

s finančními prostředky a může získávat к němu i další dotace (sponzoři
akcí). O hospodaření s prostředky podává zprávu vedení ČHS i dalším
přispívatelům. O způsobu rozdělování prostředků jednotlivým složkám
rozhoduje představenstvo.

Sněm

schvaluje jeho rozhodnutí v rámci

projednávání výsledků hospodaření za každý rok.

VI.

Orgány ČHS

Vrcholným řídícím orgánem je sněm, svolávaný vždy po dvou letech.
Z vážných důvodů může být sněm svolán i za kratší dobu.
Činnost ČHS mezi zasedáními sněmu řídí představenstvo.
Sněm je tvořen zástupci složek podle počtu jejich členů. Rozhoduje
o hlavních směrech činnosti ČHS, posuzuje otázky hospodaření, volí
budoucího předsedu a potvrzuje složení představenstva.
Představenstvo tvoří zástupci složek, předseda, dva místopředsedové (tj.
odstupující předseda a budoucí předseda zvolený na další dva roky) a
hospodář - kontrolor.
Povinností představenstva je koordinovat

činnost složek, zajišťovat

prostředky pro jejich činnost, řídit a kontrolovat činnost sekretariátu,
jednat v zájmu ČHS navenek a hledat optimální podmínky pro činnost
celé ČHS.

VII.

Hospodaření ČHS

ČHS získává prostředky na činnost z členských příspěvků (jejichž výši
stanoví sněm), z příjmů zvláštní činnosti, příp. z výnosů majetku, darů.
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dědictví a odkazů, dále z příspěvků přispívajících členů a event, dotací
různých organizací a institucí.
ČHS může vlastnit a nabývat jakýkoli majetek, vstupovat do obchodních,
finančních a jiných smluv. Zmocněnci pro taková jednání jsou povinni
informovat

představenstvo

(sněm)

průběžně

o

svých

krocích

a

v závažných případech si předem vyžádat jeho souhlas.
Hospodaření sleduje sněm a představenstvo. Informuje o něm h o s p o d á ř kontrolor.

VIII.

Zánik ČHS

ČHS

zaniká

usnesením

členů

sněmu

dvoutřetinovou

většinou

přítomných.
V případě zániku ČHS provede likvidační proces podle platných předpisů
к tomu určený likvidátor.

Dodatek ke stanovám ČHS
schváleným sněmem ČHS dne 15. února 1992

к bodu VI. Orgány ČHS:

Výkonným orgánem j e sekretariát ČHS, který dle dispozic představenstva ČHS
zajišťuje veškerou činnost ČHS.
Statutárním

zástupcem

ČHS je

předseda

(-dkynč) ČHS a tajemník (-nice)

sekretariátu ČHS.
Změna stanov vzata na vědomí dne 2. 4. 1992 Ministerstvem vnitra České
republiky.
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STANOVY

České hudební společnosti

schválené sněmem ČHS dne 6. prosince 2003

I. Název, právní statut

Česká hudební společnost

(dále jen „ČHS") je dobrovolným nezávislým

sdružením občanů, působícím v oblasti hudby - především hudební výchovy,
vzdělávání, osvěty, muzikologie, interpretace, hudební ekologie atd. Sdružuje
zájemce o tento druh společenské aktivity. Jejím sídlem je Praha na adrese
Radlická 99, 150 00 Praha 5, působí v České republice a spolupracuje s podobnými
organizacemi v zahraničí.

ČHS je samostatnou právnickou osobou - občanským

sdružením - ve smyslu zákona č. 83 / 90 Sb. zák.

II. Poslání ČHS

ČHS usiluje o posílení role hudby v individuálním životě každého člověka.
Sdružuje občany s hudebními zájmy. Vede к pochopení významu hudby v životě
našeho národa. Usiluje o zlepšení hudební výchovy, vzdělávání a osvěty. Rozšiřuje
prostor pro hudební aktivity a snaží se, aby hudba napomáhala к duchovní
seberealizaci

člověka.

ČHS

sleduje

též

myšlenku

vzájemného

hudebního

porozumění různých sociálních, věkových a hudebně profesních skupin. To vše
realizuje

všemi

dostupnými

formami:

semináři,

kurzy,

tvůrčími

dílnami,

konferencemi, koncerty, festivaly, soutěžemi, edicemi, koordinační činností a pod.
ČHS

spolupracuje

s příbuznými

organizacemi

a

institucemi

doma

i v zahraničí.

III. Struktura ČHS

Členové ČHS

se mohou podle zájmu o obor činnosti sdružovat ve

specializovaných složkách. Jednotlivé složky volí své výbory, které formují aktivity
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složek. Clen může být registrován podle vlastního zájmu ve více složkách. Výše
členského příspěvku se tím nemění.

IV. Členství

Členství j e buď individuální, nebo kolektivní. Individuální členství je aktivní
a čestné.
Práva a povinnosti aktivního člena spočívají v tom, že člen po podání a
registraci přihlášky se účastní činnosti ČHS a složek, volí a může být volen do
orgánů složek ČHS a v programech a projektech ČHS

požívá výhod členství. Je

povinen platit členský příspěvek a respektovat kolektivní rozhodnutí orgánů ČHS.
Čestným členem se může stát významná osobnost z oblasti hudebního umění
a vzdělávání, která svou činností výrazně přispěla к rozvoji těch aktivit, kterými se
ČHS zabývá, к prosazování kulturnč-etických norem v zájmu zdravého vývoje
života

společnosti.

Čestný

člen je

navrhován

představenstvem

a

potvrzen

( i dodatečně ) sněmem ČHS.
Kolektivní členství vzniká na základě dohody mezi ČHS a složkou,
organizací nebo institucí. Kolektivní člen může svým zástupcem udržovat kontakt
s orgány

a složkami

ČHS, může objednat u ČHS za přiměřenou,

předem

domluvenou úplatu některé služby. Má dále právo být informován o činnosti celé
ČHS i jejích složek, s nimiž chce spolupracovat a informovat je o svých záměrech,
plánech a výsledcích práce pro koordinaci činnosti v ČHS. Zaplatí symbolický
členský příspěvek. Kolektivním členem je např. Společnost Bohuslava Martinů.
Členství zaniká písemným projevem vůle, úmrtím nebo opakovaným ( více
než 3 roky) neplacením členských příspěvků.

V. Složkv ČHS

Utvářejí se na základě speciálního zájmu a volí své orgány.
Složky ČHS jsou si v právech a povinnostech navzájem rovny.
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Hospodaření jednotlivých složek je součástí rozpočtu ČHS, který schvaluje
výbor a realizuje výkonný orgán ČHS.
Vedení

složky

rozhoduje

o

programu

činnosti

a

po

konzultaci

se

sekretariátem ČHS i o účelném hospodaření složky.

VI. Orgány ČHS

Vrcholným řídícím orgánem je snčm, svolávaný jednou za čtyři roky.
V mimořádných

případech může být sněm svolán

i za kratší dobu, tj. kdykoliv.

Činnost ČHS mezi zasedáními sněmu řídí představenstvo.
Sněm je tvořen zástupci složek podle počtu jejich členů. Rozhoduje
o hlavních směrech činnosti ČHS, posuzuje otázky hospodaření, volí budoucího
předsedu a potvrzuje složení výboru.
Výbor tvoří zástupci složek, předseda, dva místopředsedové
revizní

orgán.

Povinností

výboru je

koordinovat

činnost

a

složek,

zvolený
zajišťovat

prostředky pro jejich činnost, řídit a kontrolovat činnost sekretariátu, jednat
v zájmu ČHS navenek a hledat optimální podmínky pro činnost celé ČHS
Předsednictvo tvoří předseda, dva místopředsedové, tajemník sekretariátu a
hospodář.
rychlých

Zastupuje
rozhodnutí.

výbor

v neodkladných

Tato nutná rozhodnutí

záležitostech

a

při

nutnosti

schvaluje v nejkratším

možném

termínu výbor.
Výkonným orgánem je sekretariát ČHS, který dle dispozic výboru ČHS
zajišťuje veškerou činnost ČHS.
Statutárním zástupcem ČHS je předseda (- dkyně ) ČHS a tajemník (- nice)
sekretariátu ČHS. Každý z nich může jednat samostatně.

VII. Hospodaření ČHS

ČHS získává finanční prostředky na činnost z členských příspěvků (jejichž
minimální výši stanoví sněm nebo výbor), z příjmů z vlastní činnosti (kurzy,
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semináře, letní školy, festivaly a pod.), případně z výnosů majetku, darů. dědictví a
odkazů, dále z event, dotací a příspěvků různých organizací, institucí a osob.
Složky ČHS se snaží získávat i další dotace a sponzory na své akce. Přijetí
těchto prostředků zajišťuje smluvně sekretariát ČHS. O hospodaření s prostředky
podávají složky zprávu vedení ČHS i dalším přispívatelům. O způsobu rozdělování
prostředků jednotlivým složkám rozhoduje vý bor ČHS.
Sněm schvaluje jeho rozhodnutí v rámci rozpočtu a projednávání výsledku
hospodaření za uplynulé období.
ČHS může vlastnit a nabývat jakýkoliv majetek, vstupovat do obchodních,
finančních a jiných smluv. Zmocněnci pro taková jednání jsou povinni průběžně
informovat o svých krocích výbor (sněm) a v závažných případech si předem
vyžádat jeho souhlas.
Sekretariát ČHS vede celkové hospodaření (včetně akcí jednotlivých složek)
a na základě toho předkládá vyúčtování veškerých prostředků v rámci daňového
přiznání i jednotlivým přispěvatelům.
Sekretariát předkládá zprávu o hospodaření členům v pravidelných Zprávách
ČHS a ve formě výroční zprávy i dalším institucím, které to vyžadují.

VIII. Zánik ČHS

ČHS zaniká usnesením členů sněmu dvoutřetinovou většinou přítomných.
V případě zániku ČHS provede likvidační proces podle platných předpisů
к tomu určený likvidátor.
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Příloha č. 2
v

Provolání CHS к veřejnosti

V mezinárodním

společenství

se

národy

nejlépe uplatňují svými

tradičními

schopnostmi a dovednostmi. Češi byli v Evropě odedávna známi nejen jako zruční
řemeslníci, podnikaví sládkové a svědomití učitelé klasických jazyků, ale i jako
dobří hudebníci. Od 18. století věnovali velkou péči hudební výchově a vzdělání.
Pražská konzervatoř patří к nejstarším ve střední Evropě a měla vždy tu nejlepší
pověst.
Dobrovolná nevládní organizace ČHS už řadu let usiluje o moderní obnovu této
uznávané tradice. Tisíce jejích členů z řad profesionálních i amatérských muzikantů
vynaložili nezištně tisíce hodin hodnotné práce pro uskutečnění této snahy. Jaká je
však situace? Hudba zní téměř bez ustání z nesčetných zdrojů, takže nikdo nemůže
žádat „více hudby"! Valný smysl nemá ani volání po „více dobré hudby" na úkor
„špatné", neboť málokdy lze dojít ke shodě, co je tu dobré a co špatné.
Jediné, co musíme žádat je, aby co nejvíce občanů moderní společnosti bylo
kvalitním vzděláním

a výchovou připraveno к osobní volbě podle měřítek

vytříbeného vkusu a výborné znalosti všeho bohatství, jež hudba za staletí
nashromáždila. Zde musíme, bohužel, upozornit veřejnost, že podmínky pro tuto
volbu jsou dnes čím dál tím horší. Přemíra civilizačního i hudebního hluku sluch
ničí do té míry, že posluchač už pomalu ztrácí fyziologickou schopnost rozlišovat
v hudbě krásu od ošklivosti.
ČHS spatřuje smysl a oprávnění své existence v úsilí pohnout současný stav věcí
v obou uvedených směrech к lepšímu: zajistit lidem právo na kvalitní hudební
výchovu a vzdělání podle jejich přání a právo na zdravý, hlukovými exhalacemi
nepoškozený sluch jako předpoklad svobodného individuálního rozhodnutí pro to,
co je v hudbě krásné.
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Příloha č. 3
Ekologická výzva CHS

Vážení a milí,
obracíme se na Vás s prosbou o pomoc ve véci, která možná mnohým z Vás
také leží na srdci, a prosíme Vás, abyste se nad ní zamyslili, zaujali к ní stanovisko
a v případě souhlasu nás ze všech sil a všemi dostupnými prostředky podporovali.
Jednou

z nově

plánovaných

akcí

ČHS j e

zahájení

cílevědomého

a

organizovaného boje proti nadměrným decibelům v našem denním životě a zejména
v hudbě. Tato myšlenka není nová a snaží se ji prosadit lékaři a ekologové v mnoha
evropských zemích, protože problém v posledních letech narůstá a stává se stále
aktuálnějším. Lékaři zjišťují vážné poruchy sluchu u vysokého procenta mladých
lidí, navštěvujících pravidelně diskotéky, rockové a ..heavy metal" koncerty a
používajících často sluchátek. Sociologové se zároveň zamýšlejí nad neblahými
psychickými důsledky (např. ztráta sebekontroly, vzbuzení agresivity apod.), které
se objevují u mladých lidí vlivem prostředí, které j e dlouhodobě

nasyceno

stereotypními a ohlušujícími zvuky a jejichž hlasitost není u nás dosud žádnými
závaznými normami omezena. Od touhy po takovém „omamném" zvukovém
zážitku může být pak už jen krůček ke skutečné náruživosti a následné závislosti na
jiných jistě mnohem horších a nebezpečnějších prostředcích.
Hlasité hudební reklamy uvnitř a kolem obchodů a stále se zmenšující
prostor pro ticho a duševní odpočinek jsou ve své podstatě zároveň útokem na
soukromí občanů. Je to násilí, páchané na nedobrovolném a bezbranném posluchači,
a je možno je kvalifikovat jako porušování lidských práv. Podobnému násilí jsou
občané vystavováni také v jídelnách, restauracích, při společenských událostech na
plesech, kde bývá ..hudba" i mluvené slov moderátorů reprodukováno tak hlasitě, že
nelze komunikovat ani s nejbližšími sousedy. Pomineme-li estetickou stránku celé
věci, jsou to vlastně přestupky, které by mohly a měly „být kontrolovány a
postihovány pořádkovou policií na základě stávající legislativy již nyní". (Citát
hlavního hygienika hl. m. Prahy).
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Ačkoliv jsme už ve styku s řadou stejně smýšlejících lidí, kteří přislíbili
pomoc, s hygienikem hlavního města Prahy i s několika lékaři, kteří na toto téma již
publikovali, vidíme ZATÍM jediný způsob, jak začít: totiž sami u sebe.
V červnu t. r. byla při SHV založena hudebně ekologická komise, která se
bude zabývat výhradně touto problematikou. Jejím úkolem je shromáždit co
nejrychleji dosud publikovaný domácí i zahraniční materiál, vypracovat odborné
posudky a navázat spolupráci s podobně zaměřenými sdruženími a institucemi u nás
i v zahraničí.
Chceme oslovit a přesvědčit naše sdělovací prostředky, aby použily svého
nezměrného vlivu na širokou veřejnost a aby se pokusily zabránit ničení sluchu
i vkusu posluchačů omezením tzv. agresivních druhů hudby ve svém vysílání. Aby
omezily ve svých programech nadužívání hudby (i ..hudby") jako neustálé, mnohdy
zbytečné, nevhodné a často nevkusné zvukové kulisy a aby začaly cílevědomě
pěstovat vkus široké posluchačské obce pečlivějším a svědomitějším výběrem
hudebních doplňků z oblasti dobré populární hudby.
Vás pak prosíme, abyste se nad těmito otázkami zamyslili, zařadili j e do
plánu svých přednášek, kurzů a seminářů a abyste o nich informovali i své kolegy.
Tušíme, s jakými potížemi a námitkami se budeme a budete setkávat. Je to hozená
rukavice všem, kteří prostřednictvím nadměrných decibelů maskují špatnou úroveň
svých výkonů, i těm. kteří na tomto hudebním hluku vydělávají. Přesto se
domníváme, že je načase začít a že by naše snahy mohly být prvními vlaštovkami
budoucí široké kampaně. Podaří-li se nám vzbudit skutečný zájem u pedagogů,
umělců, posluchačů, studentů i žáků, v jejich rodinách i u Vašich přátel a známých,
bude půda pro skutečnou kampaň připravena.
V neposlední řadě Vám chceme sdělit také to, že myšlenka „boje proti
nadměrnému a zdraví škodlivému hluku v hudbě" bude navržena jako jedno z témat
Mezinárodní konference ISME (Mezinárodní společnost pro HV) v roce 1998.
Budou-li к tomu vhodné podmínky, není vyloučeno, že by se tato celosvětová
konference mohla konat v Praze.
Závěrem prosíme všechny, kterým je toto téma jakkoliv blízké a kteří tuto
myšlenku považují za oprávněnou, aby se přihlásili prostřednictvím sekretariátu
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ČHS do práce v hudebně ekologické komisi. Podle osvědčeného rčení „víc hlav víc
rozumu"' je nadšeně vítá

každý, kdo j e ochoten zamyslet se nad možnými

prostředky, způsoby, zbraněmi a metodami, kterými bychom se mohli alespoň
o krůček přiblížit svému cíli.
Za vedení ČHS
Míla Smetáčková
dr. Jiří Bajer
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