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Narozeniny slaví: 

Jan Jirásek  2.5.

Eva Cmundová  8.5.

Lenka Bičová  12.5.

Hana Bártová  27.5.

Petr Kašpar   31.5.

Narodil se 4. ledna 1983. Základy

hudebního vzdělání získával jiţ

od útlého věku od svého otce,

výborného bluesového

a rockového pianisty a varhaníka.

Mezi lety 1989–2002 studoval

klasický klavír v bývalou LŠU,

později ZUŠ v Táboře u prof.

Heleny Boučkové. V současné

době je posluchačem oddělení

 byly nám schváleny granty z MČ Praha 1 na kulturu a ochranu kulturního dědictví: 

60.000 Kč na celoroční činnost, 40.000 Kč na restauraci lunety a malých obrázků kolem proskleného stropu.

 od září nás čeká změna ve sbormistrování: pondělní zkoušky povede místo Kláry dočasně Josef Čechtický. 

 po akci na Slavíně bude probíhat přezkoušení repertoáru.

Milí Hlaholáci a Hlaholačky,

Jaká byla doba před 150 lety, kdy vznikl 

spolek Hlahol? 

Uvědomujeme si to při tolikrát letos opakovaném 

sousloví - 150. výročí spolku? 
Domnívám se, ţe je vhodné si zopakovat trochu

dějepisu a připomenout si, ţe náš spolek vznikl za vlády

Františka Josefa I., kdy území naší dnešní České

republiky bylo součástí Rakouského císařství, v roce

1867 změněného na Rakousko – Uhersko. Protoţe

zejména český jazyk byl v té době potlačován, všichni

představitelé národního obrození, např. F. Palacký

(1798-1876) a F. L. Rieger (1859-1903), oba staročeši, i

modernější mladočeši v čele s bratry Eduardem

Grégrem (1827-1907), docentem lékařské fyziky,

redaktorem českých Národních listů a Juliem Grégrem

(1831-1896) politikem a advokátem, tvořili, psali a

vydávali svá díla výhradně v českém jazyce. Snahou

obrozenců bylo především zachránit a zachovat nejen

český jazyk, ale i českou kulturu. Proto byly zakládány

různé vlastenecké spolky, mezi nimi i ty, které dosud

existují - např. Vltavan, SOKOL, náš Hlahol.

Všechny známé osobnosti, ţijící v době vzniku

Hlaholu, a spojené s dobou obrození, zanechaly v české

historii skutečně nesmazatelné stopy. Byli to např.

spisovatelé: Boţena Němcová, Vítězslav Hálek, Václav

Hanka, Alois Jirásek, Eliška Krásnohorská, Jan Neruda,

Karel Václav Rais, Josef Václav Sládek, Karolína

Světlá, Pavel Josef Šafařík, Zikmund Winter, Julius

Zeyer. Osobnosti spojené s hudebním světem:

Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček,

Otakar Hostinský – hudební vědec, František Škroup.

Za připomenutí určitě stojí i Jindřich Fügner

a Miroslav Tyrš - zakladatelé SOKOLa, Josef Hlávka –

architekt a mecenáš, který zaloţil Českou akademii,

Josef Mánes, Josef Václav Myslbek, Vojta Náprstek,

Jan Evangelista Purkyně, a z osobností spojených

s Národním divadlem: Josef Zítek – autor projektu,

František Ţeníšek – autor výzdoby stropu, Vojtěch

Hynais – autor opony, Ladislav Stroupeţnický – první

dramaturg.

Bylo by moţné jmenovat mnoho dalších, ale pro

pochopení důvodu vzniku a významu našeho spolku

Hlahol zaloţeného před 150 lety, avšak výše uvedená

jména jistě postačí.

Seznamte se: Josef Čechtický 

kompozice a dirigování Konzervatoře a VOŠ Jaroslava

Jeţka v Praze, ve třídě prof. Bořivoje Suchého. Současně

se věnuje studiu klavírní hry pod vedením prof. Laury

Vlkové a zpěvu ve třídě prof. Virginie Walterové.

Jako skladatel se věnuje v oblasti váţné hudby převáţně

vokální a komorní instrumentální tvorbě.

V oblasti jazzové působí jako klavírista, skladatel, aranţer

a zpěvák v uskupeních: BUCETUCE Quartet (Tábor),

A - Trio (Praha), a His Master's Voice Band.

Jako klavírista dále působí v jazzovém

orchestru SwingBand Tábor a jako zpěvák v pěveckých

sborech Domino (Tábor) a Art-n (Praha).

Kromě skládání váţné i jazzové hudby se v poslední době

začíná zabývat téţ hudbou scénickou a filmovou. Má na

svém kontě jiţ několik skladeb pro šermířská vystoupení,

hudbu pro inscenaci divadelní hry Kat v nastudování

táborského studentského souboru Divadlo SK a v květnu

2009 dokončenou filmovou hudbu pro dvoudílný dokument

z dílny produkční společnosti MEDIA WORKS "Mistr Jan

Hus - Ţivot, dílo a odkaz".

V současné době působí také jako lektor ateliéru

klávesových nástrojů táborských Hudebních Kurzů a školy

malých skladatelů Malý Dvořák.Eva Cmundová, březen 2011


