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Úvod
Hudební informační středisko, o.p.s. (HIS) je obecně prospěšná společnost, založená Nadací
Český hudební fond, zapsaná 2. prosince 1996 v rejstříku o.p.s. vedeného Městským soudem v Praze
(oddíl O, vložka 14). Posláním HIS je podporovat českou soudobou hudbu a informovat o českém
hudebním životě na národní i mezinárodní úrovni. HIS je členem Mezinárodní asociace hudebních
informačních středisek (IAMIC), v rámci které se podílí na společných informačních a dokumentačních
projektech.

I. Přehled činnosti v roce 2013
V roce 2013 HIS vykonávalo především své hlavní činnosti popsané ve statutu a zakládací listině
společnosti: informační, dokumentační, publikační, organizační a propagační činnost v oblasti české
hudební kultury se zvláštním zaměřením na českou soudobou hudbu. Hlavními projekty, skrze které HIS
vykonávalo svou činnost byly:
1. Dokumentační - dokumentace v rámci on-line databáze a vedení archivu
2. Informační služby - internetové stránky a informační servis
3. Vydavatelská - vydávání časopisů Czech Music Quarterly a HIS Voice a vydávání CD
4. Pořadatelská - festival Contempuls
V rámci své doplňkové činnosti (prodej) HIS prodávalo CD prostřednictvím internetového CD shopu.
V kalendářním roce 2013 HIS získalo na své projekty finanční prostředky díky jednoletým
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grantům Ministerstva kultury a Magistrátu hl.m. Prahy, víceletému grantu Magistrátu hl.m. Prahy a
grantům od dalších dárců (Nadace ČHF aj.) V roce 2013 byly též čerpány prostředky z grantu Evropské
komise z programu Culture 2007 na mezinárodní projekt MINSTREL, do něhož je kromě HIS zapojeno
další 10 hudebních organizací sdružených v IAMIC. Obsahem projektu MINSTREL jsou společné
aktivity zúčastněných hudebních informačních středisek a partnerských institucí směřující
k efektivnějšímu šíření soudobé hudební tvorby. Patří mezi ně zejména budování společné databázové
platformy pro dokumentaci a mobilita hudebníků. V rámci těchto aktivit HIS vytvořilo novou databázi
děl, provádělo digitalizaci archivu a zapojilo se do výměny hudebních souborů pozváním slovinského
souboru Slowind na festival Contempuls.
HIS se účastnilo rovněž společných projektů IAMIC (srovnávací studie Music Monitor), ředitel
HIS pracoval jako člen výboru IAMIC a zúčastnil se výroční konference IAMIC v Bratislavě a ve Vídni,
kde se konalo též setkání k projektu MINSTREL.
1. Dokumentační činnost
V roce 2013 HIS pokračovalo v budování on-line databáze skladeb Musicbase na adrese
www.musicbase.cz. Jde o projekt, který byl započat o rok dříve s grantem Nadace Vodafone a jako
součást mezinárodního projektu MINSTREL. Koordinaci práce na Musicbase se věnoval jeden
spolupracovník HIS, jako svému hlavnímu úkolu. Během roku 2013 byly dokončeny programátorské
práce a odstraněny funkční nedostatky ze strany firmy NUX, která zajišťuje technickou stránku projektu.
Proběhla digitalizace části notového archivu (skenování většího množství partitur prováděla firma Exon,
část archivu se skenovala přímo v HIS) a ripování nahrávek celého zvukového archivu na CD. Pracovníci
HIS se věnovali popisování a katalogizaci souborů zvukových záznamů, aby mohly být postupně
importovány do on-line databáze.
Kromě archivních materiálů v digitální podobě dostupných on-line skrze databázi Muiscbase HIS
nabízí svůj lokální archiv s badatelnou, který je přístupný široké veřejnosti a nabízí větší množství a více
druhů archivních materiálů. Archiv obsahuje vydané i nevydané partitury, nahrávky na různých typech
nosičů a různé typy hudebních publikací a tiskovin a obsahově je zaměřen na dokumentaci hudby českých
skladatelů po r. 1945.
2. Informační činnost
V souladu se svým posláním HIS poskytovalo i v roce 2013 bezplatné informační služby v oblasti
hudby. Hlavním smyslem této činnosti je udržovat a rozvíjet stálou informační platformu usnadňující
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orientaci a přístup k české soudobé hudbě. Dalším důležitým cílem je zprostředkování kontaktu s českým
hudebním světem pro zahraniční partnery, v tomto směru spolupracuje i s obdobnými institucemi
v zahraničí. HIS tyto služby poskytuje klientům ze zahraničí i z tuzemska formou vyřizování dotazů,
provádění speciálních rešerší nebo zprostředkování kontaktů na jiné informační zdroje. Poskytování
informací je úzce provázáno se sběrem archivních materiálů a vydavatelskými projekty HIS. V jeho rámci
pracovníci HIS budují obsah internetových stránek, databází, hesel a blogů na těchto internetových
stránkách: www.musica.cz - hlavní portál HIS přehledně strukturovaný jako informační platforma
s podsekcemi věnovanými různým oblastem činností HIS, dále kalendář koncertů www.dokoncertu.cz,
jehož zaměření bylo v roce 2013 zacíleno výhradně na soudobou vážnou a alternativní hudbu, a
didaktický projekt Antologie české hudby na adrese www.antologiehudby.cz.
3. Vydávatelská činnost
a) Časopis Czech Music Quarterly
Časopis Czech Music Quarterly vyšel v roce 2013 čtyřikrát vždy v nákladu 600 ks. V jeho obsahu
se formou rozhovorů představily významné osobnosti českého hudebního života, např.

Magdaléna Kožená, světoznámá pěvkyně (autor Petr Veber), Adam Plachetka, pěvec (Dita
Hradecká), Libor Pešek, dirigent (Marie Kulijevyčová), Jiří Heřman, operní režisér (Dita
Hradecká), Tomáš Hanus, dirigent (Dita Hradecká), David Danel, houslista a organizátor (Petr
Bakla), Jan Vičar, skladatel (Matěj Kratochvíl), Peter jarušek – Pavel Haas Quartet (Luboš
Stehlík). Pravidelná historická rubrika byla věnována následujícím tématům: Nástin hudební
historie české menšiny ve Vídni na přelomu 19. a 20. století (autor Viktor Velek); životopisný
portrét dirigenta Rafaela Kubelíka (Nikol Kraftová); vztah Leoše Janáčka a Národního divadla
v Brně (text Jiřího Zahrádky, v návaznosti na recenzi Libuše Janáčkové na Zahrádkovu novou
publikaci); meziválečné experimenty skladatele Miroslava Ponce (Petr Haas); půlstoletí činnosti
Hudebního informačního střediska (Mojmír Sobotka). Další rozsáhlejší texty mimo rubrikové
zařazení byly: Nastupující generace českých dirigentů (Jindřich Bálek); festival Jarmily Novotné
(Dita Hradecká), Projekt digitalizace raných nahrávek lidové hudby a jejích zveřejnění na
internetovém portálu v rámci projektu AV ČR (Matěj Kratochvíl); 50 let Broken Music Milana
Knížáka (Petr Ferenc); Rok české hudby 2014 (Lenka Dohnalová). Dále časopis Czech Music
Qarterly přinesl recenzi festivalu Ostravské dny, připomenutí výročí významného příznivce české
vážné hudby Grahama M. Masona, informace o novém hudebním databázovém portálu
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Musicbase či zprávu o průběhu aktuálního ročníku soutěže Musica Nova. V pravidelné recenzní
rubrice bylo našimi předními hudebními publicisty recenzováno přes dvě desítky CD s českou
hudbou a/nebo v podání českých interpretů
V rámci mediální podpory pokračovala spolupráce HIS Voice s významnými hudebními
festivaly jak z oblasti historické hudby (Lípa Musica, cyklus Hudební most Praha–Drážďany,
Concentus Moraviae), tak s projekty věnovanými současnému hudebnímu dění (již mnohaletá
spolupráce s festivalem Ostravské dny, Dny nové opery Ostrava, podpora festivalu Expozice
nové hudby a Contempuls). Z akcí přinášejících celou šíři hudební produkce uveďme podporu
festivalu Pražské jaro, festival Dvořákova Olomouc, Smetanova Litomyšl, koncerty
Symfonického orchestru hl. m. Prahy aj. Mediální partnerství navázal časopis také s Institutem
Bohuslava Martinů, festivalem Struny podzimu a s Českým rozhlasem (především podporou
projektu původní rozhlasové tvorby Radiocustica a festivalu Rozhlasový podzim), či s Národním
divadlem v Praze. V roce 2013 započala spolupráce s programem podpořeným Ministerstvem
kultury ČR „Rok české hudby 2014“
Časopis Czech Music Quarterly vychází v nákladu 600 ks, počet stálých předplatitelů v
zahraničí je v současné době cca 400, část nákladu je distribuována zdarma v rámci reciprocity s
partnerskými organizacemi, nebo v rámci propagace české hudební kultury. Mezi odběrateli jsou
zejména hudební oddělení knihoven, které jej zpřístupňují většímu počtu čtenářů. Časopis je také
distribuován po Českých centrech v zahraničí za pomoci Českého centra v Praze. Kromě
zahraničních předplatitelů časopis odebírá i několik desítek osob a institucí v ČR jak v tištěné tak
elektronické verzi a lze jej zakoupit rovněž ve vybraných pražských knihkupectvích, kde je
nabízen v komisním prodeji. Časopis Czech Music Quarterly byl zařazen do projektu
WebArchiv, který zajišťuje archivaci webových stránek www.czech-music.net Národní
knihovnou ČR.
Časopis Czech Music Quarterly je určen zahraniční i české veřejnosti, odborné i laické, se
zájmem o českou hudbu. Je zaměřen spíše populárně vědecky, přináší texty různého typu od
hudebních aktualit až po výsledky muzikologického bádání. Archiv obsahů i plných textů starších
čísel je k dispozici na internetové stránce www.czech-music.net, dostupné jsou též české varianty
některých textů. Časopis je také excerpován RILMem a skenován a šířen po internetu v rámci
komerční databázové sítě EBSCO Publishing. Zájemcům z řad odborné veřejnosti (zpravidla
zahraničním studentům) poskytujeme dle uvážení zdarma jimi vyžádané články ve formátu pdf.
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Kompletní archiv časopisu je pro předplatitele k dispozici na portálu Floowie.com, který nabízí i
elektronické předplatné.
b) Časopis HIS Voice

V roce 2013 fungování časopisu HIS Voice významně ovlivnil výrazný pokles podpory ze
strany Ministerstva kultury. Redakce byla nucena přistoupit k úsporným opatřením, zmenšení
počtu stran i snížení autorských honorářů. Díky tomu a díky podpoře z jiných zdrojů, bylo možné
vydat šest čísel (dvě z nich spojená ve dvojčíslo) jako v předchozích ročnících a navíc ke
každému číslu připravit přílohu v podobě CD. Aby bylo možné dokončit ročník a připravit se na
další rok, byl časopis nucen hledat podporu i mezi svými čtenáři. Pro vydání posledního čísla
ročníku byla zorganizována sbírka prostřednictvím stránek Hithit.cz, díky níž se podařilo získat
část prostředků na jedno číslo. Tento způsob hledání podpory ovšem není bohužel možné
používat opakovaně.
Obsahově časopis tradičně dává prostor řadě domácích skladatelů a interpretů z oblasti vážné
hudby i z žánrů spadajících do široce chápané alternativní scény. V roce 2013 to byl například skladatel
Petr Wajsar, houslista David Danel, orchestr Agon, improvizační skupina The Pololáníks, jazzový
klavírista a klávesista Vojtěch Procházka nebo zvukový umělec Slávek Kwi. Prostor je věnován i scéně na
pomezí hudby a výtvarného umění, kterou přibližuje např. Rozsáhlý rozhovor s Milanem Knížákem o jeho
hudební tvorbě či text o projektu v klášteře Plasy. Časopis HIS Voice soustavně mapuje rovněž
zahraniční vážnou hudbu 20. století. V roce 2013 se věnoval podstatným osobnostem současné vážné
hudby, jako jsou Philip Glass, Jakob Ullmann, Heiner Goebbels, Witold Lutosławski, Phill Niblock,
Michel van der Aa nebo fagotista a dirigent Pascal Gallois. Přesah do šířeji chápané alternativní hudby
zajistila např. série rozhovorů s umělci pracujícími s tzv. terénními nahrávkami (Jacob Kirkegaard, Peter
Cusack), portréty osobností progresivní elektronické hudby (Mark Fell, Blackdown, James Ferraro) a
improvizace (Sharif Sehnaoui, Burkhard Stangl). Texty zaměřené na jednotlivé osobnosti doplňují články
zabývající se obecnějšími tématy současné hudební kultury a mířící hlouběji než běžná hudební
publicistika. V uplynulém ročníku jsme se zaměřili mimo jiné na vztah hudby a filmu, fenomén tzv.
chiptune music, experimentální hudbu Afriky a Asie a problematiku národní identity v soudobé hudbě
střední a východní Evropy. Přinesli jsme také překlad významného text Umberta Eca o vztahu hudby a
slova. Tvůrci časopisu HIS Voice jsou přesvědčeni, že takovýto způsob psaní o hudbě má
nezastupitelnou roli při kultivaci a rozvoji české kultury v širším smyslu a je třeba jej dále kultivovat.
Proto HIS Voice průběžně rozšiřuje řady svých spolupracovníků a dává příležitost mladší generaci autorů.

5

Ke každému číslu uplynulého ročníku bylo přiloženo CD s hudbou, která je jinak českým
posluchačům obtížně dostupná, či se s ní vůbec nesetkají. Tyto nahrávky představovaly domácí
hudebníky, jako nahrávky z festivalu Contempuls, výběr z děl rozhlasového pořadu Radiocustica a vzácné
archivní nahrávky z koncertů v klášteře Plasy. Další kompilace např. představila profil vydavatelství PAN.
Poslední číslo ročníku obsahovalo kompilaci sestavenou redakcí a představující to nejzajímavější z české
experimentální hudby.

Časopis má kromě tištěné i svou elektronickou verzi na adrese www.hisvoice.cz, která
přináší každodenní příspěvky věnované aktuálnímu dění, recenze a kritiky, pozvánky na zajímavé
koncerty, jakož i zvukové ukázky k aktuálnímu číslu. Pro předplatitele nabízí i kompletní přístup
do archivu vydaných čísel v PDF.
Distribuce probíhala zejména formou předplatného a komisionářského prodeje v knihkupectvích.
Časopis vycházel v nákladu 800 výtisků. Cca 400 kusů bylo rozesíláno předplatitelům (prostřednictvím
firmy SEND pro ČR a PressMedia pro Slovensko) a zbytek byl distribuován komisionářským prodejem ve
vybraných kulturních institucích a knihkupectvích v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Ústí nad Labem,
Českých Budějovicích, Opavě, Hradci Králové, a dalších českých a moravských městech (seznam viz
tiráž časopisu nebo www.hisvoice.cz ). Předplatné, nebo koupi jednotlivých čísel, včetně archivních, je
možné objednat prostřednictvím internetového e-shopu. Časopis byl zdarma zasílán na řadu adres
kulturních a vzdělávacích institucí, remitendní výtisky starších čísel byly v rámci propagace časopisu
prodávány se slevou nebo zdarma na knižních veletrzích (Svět knihy, Knihex) a koncertech.
4. Pořadatelská činnost
Festival CONTEMPULS

Šestý ročník festivalu Contempuls proběhl ve dnech 1., 9., 13. a 15. listopadu 2013.
Koncerty se konaly v tradičním působišti festivalu v holešovickém multifunkčním prostoru La
Fabrika (Komunardů 30, Praha 7), s výjimkou koncertu konaného dne 13. 11., který se uskutečnil
v Centru současného umění DOX (Poupětova 1, Praha 7). Program šestého ročníku zahrnoval
celkem 7 samostatných koncertů (podrobný rozpis programu je uveden níže). Každého z koncertů
se účastnilo přibližně 200 posluchačů (kapacita sálu), respektive 130 (aula Centra současného
umění DOX). Dramaturgie letošního ročníku se zaměřila jednak na proměny žánru komorní
hudby v tvorbě současných skladatelů (Trio Accanto, Arditti String Quartet, dechové kvinteto
Slowind, Linea Ensemble), jednak na rozmanité podoby sólistické hudby, ať již v podobě
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virtuózního sólového recitálu (Magnus Andersson), či ve formě konfrontace sólisty s orchestrem,
resp. elektronickým environmentem (Kassandra v podání Prague Modern a Anne Bennent,
monumentální La lontananza nostalgica utopica futura pro housle a osmikanálovou elektroniku
Luigiho Nona).
Na zakázku festivalu Contempuls vznikly dvě skladby mladých českých skladatelů:
Ondřeje Štochla ...a W. – pět zkratek pro dechové kvinteto a Františka Chaloupky Kairos
Whispering, které byly provedeny zahraničními soubory Slowind a Trio Accanto.
Provedení Lutoslawského smyčcového kvartetu bylo podpořeno grantem polského HIS a
vystoupení slovinského souboru Slowind proběhlo v rámci mezinárodního projektu MINSTREL.
K úspěchu festivalu přispěla i letos volba atraktivního místa konání v holešovickém
prostoru La Fabrika a profesionální propagace formou plakátování, inzerce, informativních
letáků a propagačních článků v periodickém tisku (např. HisVoice,) a využití sociální sítě
Facebook. Jednotlivé koncerty i celý festival byly reflektovány hudební kritikou v časopisech
(týdeník A2, sborník Živá hudba).
Všechny koncerty festivalu Contempuls byly nahrávány pro účely archivace a internetového
vysílání, které proběhlo týden po uskutečnění každého z koncertů na webových stránkách
festivalu jako audio streaming. Vybrané nahrávky z festivalu budou tvořit součást plánovaného
nekomerčního CD (již třetího), dokumentujícího výrazné dramaturgické události. Nahrávky
z festivalu jsou k dispozici prezenčně ke studijním účelům ve zvukovém archivu Hudebního
informačního střediska, o.p.s. Byla též pořízena fotodokumentace festivalu (k dispozici na
webových stránkách festivalu).
II. Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů
V roce 2013 nedošlo ke změně zakládací listiny a statutu HIS. Ve správní radě, která se v r. 2013 sešla
dvakrát, zasedaly tyto osoby: Jaromír Havlík (předseda), Jan Vávra, Jaroslav Šťastný, Tomáš Hála,
Tereza Havelková a Vítězslav Mikeš. Dozorčí radu tvořili: Jindra Šiklová, Jiří Vaňáček a Radomír Kubík.
V Praze 1.6.2014
Miroslav Pudlák, ředitel HIS, o.p.s
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Přílohy:
Zpráva auditora
Roční účetní závěrka
Příloha k roční účetní uzávěrce
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