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MARIE HULAKOVSKÁ:

ČTYŘRUČNÍ

JEJÍ ÚČEL.

Poznavši během
ležitost

se

mluviti

v

času, jak malá pozornost a důvěnuje hře čtyřruční, umínila jsem si prodnešní úvaze o jejím prospěšném účelu.

Zkušení učitelé

hrávají

konci

lekcí se svými
utvrzují nejen v přesném
dodržování taktu a rhytmu,
ale naučí se též
hbitě
noty čisti, odvykají zároveň zlozvyku zatrhovati (koktati) a hra stává se časem
plynnou a uhlaZvlášř malým začátečníkům
zenou.
je hra čtyřruční
opravdovým osvěžením a povzbuzením po jednotvárných počátečných cvičeních dvouručních.

žáky

čtyři

na

na

čímž tito

ruce,

se

Nutno ovšem
musí

připomenout!', že skladby čtyřruční
býti vždy snadnější oněch, jež žák právě dvou-

ručně cvičí.

něji, aby
ším

Hrou

žáci

čtyřruční napomáhá se nejúspěšpozvolna zvykali mnohohlasosti, plněj-

harmoniím

ušlechtilejším

a

skladbám

různých

tvarů, jako jsou: sonáty, symfonie, oratoria,
tury a pod., čímž vždy víc a více rozšiřuje
lost

ouverse

zna-

děl

deb k

uměleckých. Každý učitel nalezne hojně sklaúčelu tomu, počínaje od nejsnažšich sklad-

biček až k oněm

nejsložitéjším

skladbám

skladatelů

domácích i cizích.
Ale

jakkoli

má hra

čtyřruční tolik výhod a tolik
tak
mnozí, již nepřikládají jí
namnoze
jí i opovrhují a při
vyučování o ni ani nezavadí. Vždyť není nutno,
aby
učitel vždy sám hrál s
malým žákem; může ho zastoupili některý žák pokročilejší v taktu a rhytmu
již utvrzený, ovšem že zprvu za jeho dozoru. U mnohých skladbiček nebývá rozdíl v technických obtížích v primu a v secondu ani tak
značný, takže
mohou žáci dřív nebo
později se vystřídati, čímž oba
zacvičí se i v hbitém čtení a hraní
basových not a
plných akordův.
Námitky, že hrou čtyřruční obmezuje se přehled
důležitosti,

jsou přece
žádného významu, ba

klávesnice,

anebo

že

žák

tím

pozbývá
samostatnosti,
jsou zcela bezdůvodné. Hraje li žák na př. tři čtvrti
hodiny sám, má s dostatek příležitosti seznati celou

klávesnici

a

zkoušeti

se

v

samostatnosti,

takže čtvrt

hodiny spoluhry nemůže mu býti nikdy ku škodě.
A konečně
jsou dokladem toho i školy komponované nejproslulejšími paedagogy,
v nichž
počátečná
cvičení jsou právě v úpravě čtyřruční.
Avšak nejen se žáky má se pěstovati hra
čtyřruční, v každém ohledu zasluhuje tato povšimnutí

Číslo

—

i

HRA A

LISTY

u

se

23.

21. března

V Praze,

1912.

dospělých hráčů. Co nejskvělejšich skladeb stává
dostupnými hrou čtyřruční, neboř takto lze je za-

hřátí

téže

v

záme

mnohohlasosti

úpravě

v

původni

a

jak to naléčtyřruční bývá
Hra čtyřruční činí

plnosti,

a

tak

hra

takřka

někdy náhradou orkestru.
oprávněné nároky na oba hráče, neboř nezakládá
pouze

zručné

na

a

bezvadné

se

ale hlavně

souhře,

společném vroucnějším pojímání skladeb,
nosti přednesu a na obapolném vniknutí

na

na

uhlaze-

do

hloubí

tajů jejich.
Úkol

ten není ani nepatrný ani nedůležitý
a vykladeným zde požadavkům je mnohem nesnadněji, než by se zdálo; obzvláště oněm hráčům,
již nejsou zvyklí hráti čtyřručně, jest překonávati neVložiti ve hru celou sílu svých duší,
malých obtíží.

hověn

vžiti

se ve skladbu
tak, aby smýšlení obou hráčů se
nejen pojilo v dokonalém porozumění, nýbrž splývalo s myšlenkou skladatelovou v
jediný shodující se

celek, předváděti díla umělecká oním delikátním způsobem a oduševnělým přednesem, aby v ničem neztratila na své kráse, to jsou podmínky, jimž zadostučiniti jest povinností každého hráče.
Avšak jak nedbale, abych tak řekla, téměř řemeslnicky odbývá se leckdy provedení skladeb čtyřručních a to zvláště klasických.
Zasazuje-li se roz-

umný hudebník
jest

mu

anebo

tužiti

důsledné prostudování skladeb, jak
trpělivosti s hráči, kteří buď málo,
nehráli čtyřručně.
A vyskytnou-li se

se

nikdy

o

v

pak ještě tak roztomilé osoby,
důvodu, že samy nepochopily

které
a

z

pouhého snad

neporozuměly

hře

čtyřruční, tuto přímo tupí a netrpělivost hráčů jen
podněcují, tu ovšem působí obtíže v komposici nelibost
se

a

rozmrzelost

hned

předem

na

a

každá

vrub

neladnost vůbec

skladby.

Zde

nutno

přičítá
pře-

svědčivými slovy přivésti hráče k poznání, že hra
společná jest rovněž důstojná, krásná a dojde plného
uznáni

ocenění,

a

nastudována-li

svědomitě.

sah

jenom

pečlivě

a

Vystihnouti ve všem věrně a úspěšně sloh a obskladby, k tomu arciř s pilnou a vytrvalou sna-

hou

teprve

čas

Vždyř sami hudební
nejpřednějších
uznávali
a uznávají dosud
čtyřruční hru nejen za
způsobilou, nýbrž mnohdy i za vhodnější prostředek
k vyjádření svých myšlenek a nálad než
orkestrem.
Dokladem toho jsou různé
skladby, jež výhradně
jsou komponovány pro čtyřruční hru.
mistři

—a

to

dopomůže.
právě jeden z

těch
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2říme-li ku spracováni velkých děl orkestrálních
hru čtyřruční, tu teprve jest program rozmanitý.
Přejeme-li si oživiti v mysli vzpomínku na některou
pro

symfonii,

ouverturu,

kterékoliv

skladbu

na

formy

Ale
nejlépe hrou čtyřruční.
i velké koncertní skladby pro dvě ruce, jež pro zvýšené obtíže diletantům nejsou
přístupny, protože
se vždy síly dosti vyškolené,
v soukromí nenaleznou
bývají často i v úpravě čtyřruční a tak možno říci,
že čtyřruční hrou lze poznati vše, čeho si jen předocílíme

vůbec,

toho

A právě

tohoto důvodu

z

hodí

znalosti

nejlepšího Šiřitele

za

se

hudební,

rozsahem tónovým,

velikým svým

hra

čtyřruční

jelikož

svou

klavír

silou

zvu-

jest nejdokonalejším prostředkem hudby všech
oborů. A přec tak mnozí soudí, že by se nesrovnávalo s jich dovedností, kdyby hráli na čtyři ruce a
měli-li by hráti second. Náhled
to už dokonce ne,

kovou

ten

lze dosáhnouti

stupně

sateli

mistrných

jest rozhodně nesprávný.

velkých

ovšem

se

povznesou

k

ne

k oněm

a

dlužno

tudíž

oba hráči

primem,

s

jen

rozhodně

stačí zahráti

mají

jak náleží ji chápati.
každý, kdo by se domníval,

second

touže

s

lhostejností,

že po-

jak

se

to

děje u skladeb nejpovrchnějších aneb tanečních, kde
v
jednotvárných akkordech kluše mechanicky second
takovou
U skladeb ušlechtilého slohu
za primem.
povrchní hrou nejenže by se üblížilo primu, ale celá
skladba

ztratila

hráči musí

by

míti

svém

na

mysli

na

významu.

vždy

jen

Proto

ideální

oba

plnění

svých povinností.
Dva

dovední

posluchače

vytrvalí hráči jsou

a

domácím

nebo

sto seznámiti

užším

společenském
Zjednánejvětší částí hudební literatury.
vejtež tedy platnosti hře čtyřruční, kdekoliv se k tomu
naskytne příležitost,
zájem pro ušlechtilou hudbu

kroužku

v

s

povzbuzen, nadšení hráčů vyvolá nadšeni
hra
nezůstane
sluchačů, úspěšná a příkladná
bude

vlivu

a

nalezne

napodobení.

skladby opatřovány

v

dbáti,

bez

aby

úpravě odpovídající

Různé

ukázky

poslechnouti

tónovou,

do-

vyvoleným,

naše

chopiti

čtyřruční
si

skladbu

úpravy vznítí
v
originále

zvěa

tak

skladatelem obmyšlenou barvitost

jejíž provedení

vyžaduje mnohých a rozmanitých nástrojů.
naopak: Kdo seznal tu
či onu orkestrální skladbu
již ve znění původním,
bude
s radostí
potom sledovati postup jejích myšlenek v úpravě čtyřruční.
Kdo jen jednou okusil popožitku,

častěji čerpati
rozkoš z neskonalého
bohatství hudby. Soudím, že
po takové přípravě naplňovaly by se naše koncertní
obecenstvem a že by nenavštěsíně vnímavějším
vovali mnozí koncerty jen proto, aby se pochlubili

zajisté pocítí

touhu

či z
podobných důvodů;
novým kloboukem, bluzou,
tito ovšem
chováním
a roztržitým
netečným
svým
ruší pozornost a

rozuměním

dospělé

dívky

ve

hře

na

klavír

působiti na rozvoj hudební, učiti hudbu milovati a jí se obdivovati, podám důkazy opět jindy.

vlivně

DIVADLA
NÁRODNÍ
V

BLODKOVĚ

stoupily
E.

dvě

Miřiovská

Prvá
zabarvení

adeptky
a

DIVADLO.

věčně krásné
a

žákyně

aktovce

Pivodovy

„V studni" vy-

školy,

slečny

M. Reiholzova.

vládne

lehkým
druhá

pěkně

školeným, příjemného

slibným altem.
Obě adeptky podaly svým výkonem důvod k dobrým
nadějím do budoucna.
Patrnou byla výborná škola a zdatná hudební podobě zřídka
hotovost, vlastnosti, s nimiž se v poslední
setkáváme i u pěvkyň již delší dobu na scéně působících.
Další vystoupeni obou mladistvých adeptek můžeme
očekávati s opravdovým zájmem.
V Gounodové „Faustu" a Thomasově „Mignon" vystoupila sl. V. Aschenbrennerova. Její hlas je sytý soprán
rovného tónu
Slečna zpívala
a
příjemného zabarvení.
tuším poprvé tyto větší role
operní a vedla si velice
X.
jistě.
sopránem,

velice

KONCERTY
PRVÝ NAKLADATELSKÝ KONCERT
MOJMÍRA
URBÁNKA, konaný dne 14. března 1912, položil s dokonalým úspěchem, za velmi živé účasti vybraného obehudebního, nový, důležitý stupeň v rozvoji české
osvěty. Pan Mojmír Urbánek seznámil a v dalších nakladatelských koncertech
bude seznamovati naše
obecenstvo s pozoruhodnými
hudební
uměleckými
díly
svého nákladu, jejich tvůrci a současně s předními a novými umělci výkonnými. Dá hudebnímu světu českému
seznámí ho s mnohými díly,
rázem dve veliké výhody:
upozornění byla by
která pro nedostatek zaslouženého
nepovšimnuta obecenstvem a současně poskytne mnohým,
naděje vzbuzujícím tvůrčím umělcům mravní podpory,
by nemalomyslněli a nehynuli netečností širších slojů hucenstva

A zase

dobného

výši

náležeti,

umělecké

ze

seznati onu pravou,

neměli

tak hlatéto

po-

obou hráčů.

vednosti

davost

byly

Jest však

nemnozí

se

—k

vycvičené, vždyť již vědomí, že příkladem svým
že rozséva y
zavdaly podnět k podobné činnosti,
símě božského uměni a probudily dřímající neuvědomělost k životu novému,
zajisté bude jim nejza spravedlivé snahy jejich.
odměnou
krásnější
O tom, že právě žena nad
jiné je způsobilá

úlohu

významnou
se
Mýlil
by

státi

a

komposic

povolaným,

Jedná-li se o skladby klasické a cenné, moderní,
bývá též úprava čtyřruční dokonalá a činí požadavky
zvýšené na oba hráče; zde není second pouhou
harmonickou stafáží, nýbrž dělí se svorně o hudební
obsah

virtuosity

tedy alespoň vždy ještě
kterým zbývá sice skromnější,
ale stejně důstojný úděl tlumočiti velebná díla v úpravě
čtyřruční.
Tohoto vznešeného úkolu měly by se na prvém

když již

místě

jeme.

tedy naprosto žádné příčiny, proč by i ť
pianisté, jimž z kteréhokoliv důvodu nebylo

Není
menší

vyvolávají

naslouchajících.

nevoli posluchačů

s

po-

debního

světa.

Není pochybnosti, že pouhé vydání díla tiskem, bez
živ.ho provedení výkonným uměním, je toliko poloviční
umělce.
Bez
mravního
tvořivého
podporou
úspěchu
i díla znamenitých umělců
bývají mnohá léta neodbytnými „ležáky" nakladatelského skladiště. Založení
nakladatelských koncertů, v cizině již dávno osvědčivších
může přinésti a zajisté přinese též u nás
své poslání,
mnoho dobra rozvoji hudebního života našeho.
V prvém koncertu svém snažil se pořadatel p. Mojmír
ukázati na
Urbánek
líbezné, krásné, vonné květy pod
rozsochatými, k nebi čnícími stromy v sadě česko
něho
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umění.

Po

té stránce

poznáni

děl

Josefa Procházky, žel,

posud málo známých,

zvláště pak výtvorů širšímu obecenstvu
málem docela neznámého Františka Černého a
Františka Součka, vedle děl osvědčených již umělej Jcs.
R. Rozkošného, Em. Chvály,
Karla Hoffmeistera, Bohumila

AI. jiránka, Em. Macana,
Vendlera a V.

Ríhovského,

bylo nejen pro posluchače vysoce milé, ale též od pořadatelství velmi záslužné: v nich jeví se vedle smyslu
hudebnost a krásu
též chvályhodná snaha
hledati
pro
projeviti osobitý výraz,
znaným břehům.

snaha

volbou

pořadu

a

Jako

skladeb

plouti
ocitli

k

novým,

se

v

nepo-

prvém

na-

kladatelském koncertu

Mojmíra Urbánka mladší skladatelé
výhodě proti starším, tak zase v provedení upou-

naši ve
tala k sobě

větší pozornost díla hudby nástrojové proti
zpěvním. „Tři písně" pro ženské hlasy Nestora českých
skladatelů, Jos. R Rozkošného, prostých půvabů a lahodného zvuku, pak „Nejnovější písničky" Em. Chvály,
zajímavé svým vedením hlasů, i při své omezenosti prostředků
výrazu pouhého ženského sboru bez doprovodu,
docílily znamenitého účinku. Dobré, uznáníhodné a obětavé
bylo provedení jichsborem dam renomovaného již pěveckého
ústavu sl. Maruše Langové (řízením sklad. Vine
Maixnera),
jejíž pěvecká výchova postavila se tu do světla co nejjasnějšího. Doprovod klavíru ve dvojzpěvech „V přírodě"
Boh. Vendlera oživil zvuk ženských hlasů a dal jim pevný,
hlubší základ.
Také jejich provedení oběma
sólistkami
večera, paní Mášou Krůtznerovou a sl. Slávou Olzenovou,
chovankami
dvěma již pokročilejšími
chvalně známé učitelky zpěvu paní Bohuslavy Rosenkrancové, ukázalo výhodněji půvaby ve snaze ne nového, ale zdravého, milého
díla Vendlerova Vysoko v pořadu stály ze zpěvních čísel
pořadu náladové, krásné písně prof. Hoffmeistra a Frant.
Součka, vedle nichž jediná, ale milá, prostá píseň Macanova z řady „Mladá láska" tulila se jako skromná
pomněnka
vedle vonných a cizokrajných květů.
Je-li paní Kriitznerová posud
ještě žačkou své učitelky, jeví potěšitelné
Z nástrojových čísel
výsledky své umělecké snahy.
pořadu

provedli

osobně

prof. Jos. Procházka
mém a

svá

a

díla>lavírní sami skladatelé
Černý, tedy v podání pří-

Frant.

vzorném.

Po této

milé známosti s nimi dlužno si toliko žádati
dostižení záměrů skladatelů samých i pořadatele prvého
nakladatelského koncertu, p. M. Urbánka:
by rozšířila se
hojně v našich domácnostech, jak toho zaslouží pro svoji
krásu, rázovitost a dostupnost a vytlačila tak z naší domácí hudby
Ríhovského

bezcenný,

z ciziny
dovážený brak.
čtverý housle provedli pánové
A. Hamerník, Rud. Piek, E. Zrno a D Kruis, vesměs cho-

„Nálady"

zhusta

pro

vanci houslového

učiliště pana Stanislava Míchala.
Prodíla svědčilo, jak vážné výchovné a učitelské
snahy plní tento absolvent proslulé dědičky podání Ševčíkova, mistrovské školy prof. Štěp. Suchého, a jakou řadu
zdatných umělců může nám ještě odchovat i tato znamevedení

nitá soukromá škola hry houslové.
houslového kvarteta pronikly četné

V podání Míchalova
díla Ríhovského
v

krásy

přesvědčily jak vděčné dílo lehké, dostupné, ušlechtilé
Provedením
hudby jsou „Nálady" Ríhovského.
nejvýše stála ovšem „Šonata" pro housle a klavír AI. Jiní poutal
ránka:
v
malý Pepa Bartoň, pýcha a naděje
prof. Št. Suchého, svojí hravou výkonnou vyspělostí, procítěním, živostí a jemností hry, zkrátka podivuhodnými
výsledky, dosaženými již v dětství. Těšme se, že nám
v něm dozraje dědic světové slávy Kubelíkovy.
a

komorní

Jak viděti, má pan Mojmír Urbánek ve
Není pochybnosti,
mnoho dobré mělničiny.

svém skladě

že najde se
vždy u nás dosti hostů, kteří mu ji pomohou vyprázdniti
o
jeho dalších chystaných, nakladatelských koncertech

dalších.

ČES. BUDĚJOVICE. Koncert
Jihočeské Vesny 10. března
Šebestík.

bk.
dívčího
1912.

lycea
Dirigent Ant.

Význačné místo v hudební reprodukci našeho města
zaujímají koncerty zdejšího lycea. Poskytujíť svými pečlivé
sestavenými programy i rigorosním prováděním opravdový

požitek umělecký
výchově publika.

a

nemalou

měrou

přispívají

k

umělecké

Šebestík maje na zřeteli vždy určitou ideu,
ucelený, stylový obraz hudební tvorby

Profesor

koncertem

podává

moderních

skladatelů, což tím více uznání zasluhuje,
jest ztrnulost koncertního repertoiru měst
venkovských. Akcentuji proto snahu pana profesora, jež
umožňuje nám aspoň výsekem hudby vokální a komorní
pohled do bohatých, někdy exoticky krásných zahrad
modernistů a rozšiřuje tak obzor hudební, poměry venkovskými zúžený. Měli jsme příležitost poznati moderní
Francouze a Rusy, slyšeli jsme večer hudby anglické a
novotářům
podivovali se i nejkrajnějším
Debussymu,
Regerovi i Rebikovu.
neboť

známa

Letošní koncert věnován byl tvorbě domácí.

Program
nových písní dirigentových.
udávaly originelní Dvořákovy

zajímal již předem uvedením
Základní

ton

koncertu

Moravské

dvojzpěvy, které byly provedeny souborně a
nehledanou přirozenou krásou svojí naplnily duše všech
posluchačů dojmem nejčistší radosti. Stejně radostnou
náladou vyzníval i sbor „Vítáni jara" žáka mistrova, Ant.
Sebestíka. Tato scéna z nedokončeného dramatu nebyla
nám sice novinkou, avšak zaujala nás opět nenuceností
zvukovou.
a lahodou
Autor provedl ji s temperamentem
sobě vlastním a dal plně vyniknout! vřelým melodiím
sborů i markantním recitativům. Škoda, že průvod nebyl
proveden orchestrem, aby barvivost jeho vynikla.
Pravou

sboru,

náladu
dvojzpěvů a
vhodně
uzavíral program,

jarní

jenž

zdvihla čísla věnovaná solové písni,

velkého

ještě

více vyneboť kontrastovala

melancholií, smutkem a resignací.
Paní Ž. Skočdopolová, choť profesora
pěla

tohoto

z

Třeboně,

za-

nevelkým sice. avšak velmi lahodným hlasem se
zřetelnou výslovností Novákův
25. Jeho kontemplativní
op
lyriku, geniálně vyjadřující záchvěvy moderní duše, krásně
vystihl přednes pí. profesorové, inspirovaný dirigentem,
jenž také umělkyni na klavíru doprovázel.

Oproti
chvěl

těžké

melancholii

díla Novákova snáze

roze-

srdce

posluchačů K. E. Macan, nedoceněný náš
básník v tónech, překrásným květem svého
cyklu „Smutná
láska", písní uchvacujícího výrazu „Odkud as láska přijde

k nám?"

Že

i po této písni stejně hlubokým dojmem
působily
Šebestíkovy, jest právě důkazem jejich vnitřní
čistě
hudební
stránky týká, jest znáti, že
ceny. Pokud se
autor ve své linii vývojové stále stoupá.
Znamenité vyv

písně

p.

stižení

textu, bohatý deklamační spád, melodický a charakteristický průvod, jenž jako rovnocenný činitel spolu
s hlasem
solovým jediný celek tvoří, to vše řadí písně
mezi nejmodernější lyriku naši. K
některým zvláštnostem
harmonickým zajisté vedla tvůrce snaha vyjádřiti se co
nejpregnantněji. Ze zazpívaných písní zvláště působila
„Probuzení" (Vrchlický), a z oněch na text Sládkův druhá
„Za vzdálenou duší". V ní podal skladatel podnícen zvučným textem kouzelné jímavou náladu.
Přeji autoru, aby tiskem vydané tyto písně otevřely
ostatním jeho i nevokálním
komposicím.

cestu

Zdařilý koncert nabyl rozmanitosti provedením Smetasonáty pro dva klavíry. Dílo bylo novinkou a zai
jímalo romantickým nádechem
znaleckým
využitím

novy

klavíru k effektům orchestrálním. Sonátu
přednesly žačky
s plným
porozuměním. K další intensivní činnosti
p. profesoru mnoho zdaru.
Jar Šrámek

lycea
přeji

CYKLUS

.

BEETHOVENOVÝCH

SYMFONIÍ

,

v
v

kon-

certech České Filharmonie dospěl k čtvrté a páté. Čtvrtá
netěší se,
podobně jako prvá a druhá, oblibě u hudebního obecenstva, ač neprávem, neboť její Adagio je jedno
Slavná pátá náleží sice mezi nejvýš cez nejcennějších.
ale ani ta nejevila tentokráte přitažlivost na Širší
vrstvy, ač jindy je s potěšením očekávána. Návštěva jevila mezery,
že to vadilo
skvostná akuaž požitku
stika Obecního
se
domu
tentokrát
docela

něné,

vyrovnala

smutně proslulé rudolfínské.
Tato unavenost obecenstva

nutí

přemýšleti.

Pozoro-
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vystihne pravou příčinu zjevu. Což pořadasymfonických nepátrá po příčině?
ve Smetanově síni
je částečnou příčiodpadnutí části abonentů, Jistě ale ne jediná. Myslím,

vatel snadno

telstvo programů
Drahota míst
nou

slohovost programů,
ustavičně vynáta věčná
prováděná. Což je nutno dávat tří symfonie na
jeden pořad? Či je nutné každoroční opakování Wagne-

že

je

šená
rova

to

a

programu najednou?
Vysoko vytčená meta je jistě upřímně

oceněna

kaž-

ale co plátno, když
dým soudným účastníkem koncertů,
prázdnota Smetanovy síně roste ustavičně. Snad volba
děl by pomohla.
Proč se musila
ušlechtile vzrušujících
„Bouře" třikrát opakovat?
Pamatují se na rozmluvu svého času s upravovatelem pořadu, kdy tvrdil, že Smetanova Vlast je vždy nejSkutečnost nynější
nás
ovšem učí
slaběji navštívena.
o opaku.
Míním, že by se různým ctitelům jednotlivých
směrů
komposičních mělo vyjiti alespoň trochu vstříc,
aniž by se ustoupilo od vážného cíle.

DUCHOVNÍ

KONCERT

ZE

SKLADEB

KARLA

Pořádal Karel Douša, kapelník chrámu sv.
STECKERA.
Víta.
Pan Karel Douša je znám jako energický dirigent,
jenž občas dovede okolo svého vynikajícího sboru chrákrásnou věc, a zná
mového získati řady nadšenců
pro
jak udržeti jich zájem, aby dostoupil výše daného
než pouhá
ocenění
hodná víc,
úkolu,
to vlastnost

taje,

Je

dobrá vůle,

neboť

krásný čin, jehož
jakékoli korporace ujímá, může

se

jednotlivec

bez

velice snadno zdoopory
lali jeho síly. Pan Karel Douša přemohl všecky běžné a
komnahodilé nesnáze obstojně
a předvedl Steckerovu
duchovní
posiční činnost v různých oborech
hudby
v

ucházejícím provedení.

byla „Sonata pro varhany"
Ouverturou
koncertu
1. Hrál virtuos na varhany p. PhC. Methoděj Sychra.
Energické Praeludium,
jemné Thema s variacemi a mohutná Fuga se stálou protivětou jeví mnoho vážné práce
op.

polyfonické,

zkypřené

harmoniemi

a

modulacemi,

jimiž

že
Stecker od svých předchůdců. Je přirozeno,
theoretik hledal osvěžující prostředky. Pan Sychra ukázal
královského
nám svou vážnou hrou vznešenost zvuku
liší

se

nástroje.
Motetto „Ave maris stella"
sbor bez
rovu

průvodu,

znalost

pro

pětiHasý

rukopisná novinka,

sboru.

Dojem

této

smíšený

ukázalo Steckeúchvatné

mohutné,

ani nejskladby byl oslňující. Vše bylo čisté a zcelené,
jak
menšího poklesku
nebylo nikde znát. Bylo vidět,
všichni účinkující jsou si vědomi svého úkolu a také
sledek se dostavil. Tak zdatný duchovní sbor pohromadě
Účinek byl ohromující.
jsme v Praze dosud neslyšeli
taktéž pětihlasé bez
Následovalo
„O salutaris hostia",
průvodu a osmihlasý dvojsbor „Terra tremuit" s průvo-

dem varhan, jejž zastal p. PhDr. Jiří Kaván.
s průvodem klavíru,
Sólovému
„Ave Maria" op. 2.
varhan, houslí a violoncella, hrozilo nebezpečí odpadnutí,
náhle
neboť pí A Bobková,
jata churavostí, odřekla.
okamžiku ujala se opuštěného díla choť diV

posledním
rigentova.

půli večera vyplnila „Missa solemnis" op. 3.
smíšený sbor čtyř- až dvanáctihlasý, veliký
pro sóla,
orchestr a varhany. Velkolepé toto dílo nebylo již dlouho
hlaholském
v Praze
provedeno. Při
provedení jsem
v Praze nebyl.
Pamatuji se, jak Stecker sám řídil svou
a na kolikeré
její opakování tamže.
mši u Dominikánů
u nás mladých
Tenkrát
ohlas, jenž nezůstal bez
účinků. Řada děl mladších skladatelů děkuje mu své vzetělesu přistoupili
orchestr České Filjiti. K vokálnímu
harmonie a sólisté pí A. Doušová, sl. O. Hinkeová a pp
MUC. Fr. Karásek a K. Karbulka. U varhan zasedl opět
Druhou

p. PhDr.

Jiří

Kaván.

se měl Pfitzner
tomuto číslu vyhnouti. Je to suchá školácká kontrapunktická učenost, bez šťávy a pelu. Prvá
věta se udržuje ustavičně ve stejném

pohybu,

jakoby

autor

postrádal smyslu pro rhytmus. Věta druhá, nadepsaná „Mužně s humorem" je opět podobná suchá motanice, do níž tu a tam zadrhne viola hranatou otázku.
Věta „Velmi zvolna" označená upadá opět do jednotvárTápání po zvláštním vedení hlasů, jímž pojí beznosti
duché mot vy, vystřídá po chvíli opakování úryvku v různých polohách beze vkusu. Ve finále chce být autor
veselým a prostým, ale nedovede toho. Schází mu upřímnost. Potlesk, jenž zavzněl sálem po této větě poměrně
nejlepší, platil výtečnému provedení Českým kvartettem
a

nikoli dílu.

Jak naopak

svěže

působilo

provedení Schubertova

kvintetta pro klavír, housle, violu, violoncello a kontrabas. Občerstvil vůní barev a květem melodií. Zde je také
kontrapunkt, ale ve službě myšlenky a citu.
zabavuie

Jak

každou chvíli novým nápadem, koloritem, novým seskupením nástrojů a různým rhytmem!
Provedení mimo naše
sdružení se súčastnili p. V. Kuchyňka, jenž dotvrzoval
harmonie

spodní tóny

a

klavíru.
Mozartův půvabný

pí. M. Bettelheimová

převzala

perličky
violy
p.

K.

a

kvintett

pro

dvě
súčastnil též

dvoje housle,

cello zakončoval pořad. Při něm

se

Liška,

ev.

JUBILEUM 50LETÉHO TRVÁNÍ „HLAHOLU" PLZEŇSKÉHO oslaví letošním rokem veřejnost naše jako výocenění kulturní práce toznamnou událost, v níž dojde
dob svého založení
hoto předního pracovníka, který
od
až po dnes věren zůstal svému poslání za pěstěním české
písně, zpěvu sborového a předváděním děl současných
skladatelů našich i cizích.
Kdo byl svědkem slavnosti

Hlaholu

pražského, který

rokem oslavoval své
501etí, jistě uzná, že i pizeňskv „Hlahol" dochází k dovršení svého jubilea plného
uznání. Obec král. města Plzně vyznamenala jej čestnou

loňským

zlatou medailií, první

to vůbec

vydanou

čestnou

cenou

druhu, plně uznávajíc zásluhy spolku o město a jeho
s
probuzení. Byltě to „Hlahol", který
pokrokem českého cítění každé vítězství oslavoval písní svou. Nebylo
události radostné v národě,
aby výraz nedal oslavením
jejím.
Všechny významné události byly jím oslavovány a
zásluhám čest vzdána. Kolik doprovodil mužů o veřejný
život zasloužilých na poslední cestě, kolika ústavům veřejným, dobročinným, učilištím stál při křtu jich před odevzdáním veřejnosti. A tak po bohaté činnosti
zpět může
hledět uspokojeně, jeť práce jeho korunována uznáním a
směle
nechť hledí
budoucnosti
vstříc s nadějemi nejtoho

lepšími.

Oslava jub: lea nabývá význam pro širší kruhy prvním
pokusem pořádání pěveckých zápasů, k nimž přihlásilo
se, jak program praví, osm pěveckých těles českých, aby
zápasily spolu o předáctví. Není zajisté úkolem těchto
zápasů nic jiného, než uznání píle, povzbuzení k práci
dosažení
nové a vyvolání snah ku
ochotnicko-umělému
dokonalosti vvkonů pěveckých spolků. Na zápas s těmito
intencemi

můžeme

se

upřímně těšiti.

Odebírejte a rozšiřujte
časopis „DALIBOR"!

Z velitelského můstku celek ovláda-

jící dirigent dovedl dílo slušně ku konci.
a vřele projePřítomný skladatel byl hlučně volán
vená účast mu byla alespoň částečným vyvážením netečnosti kruhů, pro něž jsou jeho skladby psány.

ČTVRTÝ KONCERT KOMORNÍ nás seznámil s Pfitznerovým kvartettem z D-dur op. 13. Jestli je skutečně
nějaká souvislost mezi neštěstím a třináctkou, pak jistě

KONCERTNÍ
KARLÍN.

Koncert

Zpěváckého

dne 17. března.
Karlině
opery Městského divadla
v

Svatková

a

ing.

pan

RUCH

Laskavě

spolku „Křížkovský"
spoluúčinkují: člen

Král.

Vinohradech sl. Růž.

na

Jaroši.

Chvála,

koncertní

pěvec.
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Pořad: 1. J. B. Foerster: Velké šíré rodné lány, Polní
cestou, „Křížkovský". 2, P .J. Cajkovskij: Árie Olgy z op,
„Eugen Oněgin", Eduard Grieg: Ty’s láska má, sl. Růž.
Svatková. 3. Fr. Spilka: Selské písně č. 1. a 3.,
ing. pan
Jaroši. Chvála. 4 V. Hřímalý: Dumné jezírko, E. Chvála:
Duma na hrobě mých dětí,
„Křížkovský". 5. F. Thomas:
Árie Mignon z opery
„Mignon", A L. Vymetal: Soumrak,
sl. Růž. Svatková. 6. R Schumann: Dva granátníci,
ing.
pan Jaroši. Chvála. 7. Vítěz. Novák: Už to žito na souvratí, R. Wunsch: Slezské písně, „Křížkovský".
Sbory řídí
a klavírní doprovod
obstará sbormistr PhC.
pan Rudolf

„Melancholie",
d)

Pod

Olše.

a)

sněhem.

3.

A.

b) Stará melodie,
Dvořák:
Moravské

c) Jezera,
dvojzpěvy:

5. Slavíkovský polečko malý
6. Holub
na
javoře. 7.
Voda a pláč. 8. Skromná. 9. Prsten.
4. B. Smetana: Sonáta o 1 větě pro 2 klavíry. Bručně
přednesou pp. Á. Še.

.

bestík, Jar. Šrámek a dvě chovanky lycea. 5 A. Dvořák:
Moravské dvojzpěvy: 10.
Zelenaj se, zelenaj
. li. Zajatá. 12. Neveta. 13. Šípek. 6. K. É. Macan: Odkud as
láska .
A. Šebestík: a) V probuzení, b) Den se stmívá.
c) Za vzdálenou duší. 7. A. Šebestík: „Vítání jara". Scéna
.

.

.

z

nedokončeného

dramatu pro solo

a

sbor.

Dirigent

Ant.

Urban.

Šebestík.

PARDUBICE. Spolek ku podporování české literatury
Pardubicích pořádal dne
6. a 13.
března VI. a VII.
literární dýchánek. Pořad I.:
1. „O Juliu Zeyerovi". Pan
prof. J. Sýkora. 2. Novák Vitěz.: a) Když jsme se loučili,
b) Píseň melancholická. Slečna Anči Krátká. Pan

PAKA NOVÁ. Akademii ve prospěch „České zemské
komise pro ochranu dítek a péči o mládež v Praze" pořádá
dne 10. března
státní reáika.
Pořad:
c. k. vyšší

Procházka. 3. Lipinski: Koncert D-dur.
Allegro martiaie.
Pan Kamil Kisch. Sl. K. Netušilová. 4. Recitace z
děl
Jul. Zeyera. Pí A. Petrová. 5. a) B. Smetana: Smutek

nická".

v

Jan

opuštěné,

moře večer kles*. Slečna
b) J. Máslo:
Anči Krátká.
Pan
Jan Procházka. 6. L. v. Beethoven:
Klavírní kvartett
op. 16. čís. 4. Pp. K. Kisch, ing.J. Bramberger, J. Ptáček, pí. A. Martinové. 7. Slosování knih.
Pořad II.: 1. Erben-básník. Pan
prof. J. Suk. 2. Bendi
Karel:
a) Hvězdičky lítaly, b) Podvečer u lesa. Pí. M.
Lhotové. Pan řid. J. Procházka. 3. Dvořák Ant.:
Klavírní
trio B-dur, on. č 21. Pp.
J. Diviš, uč. V. Hroch, pí. M.
Divišová. 4. Recitace. Sl. H. Sťástková.
5. Forster: Oráč.
Nad

Mužský sbor. Pěvecké oktetto. sa). a) Grieg: Erotik,
b) Moszkowski: Momento giogoso. Solo na piano. P. I.
Janeček. 6. Slosování knih.
PÍSEK. Filharmonický

spolek „Smetana" pořádal

ko-

morní koncert. Učinkuší: Pí. Olivě
Myler, pp' Fr. Daneš,
Rob. Dolejší, Petr Kudrna,
dr. Jar. Mácha,
Vojt. Svatek,
Lad.
Svěcený. Fr. Vacek a Lud. Wolf. Pořad: 1. W. A.
Mozart: Quintett pro 1 housle. 2.
violy, cello a lesní roh.
(Pp Dolejší, Mácha, Daneš, Svěcený a Vacek.) 2. L. van
Beethoven:
Quartett pro 2 housle, violu a cello. (Paní
3. L. van BeethoMyler, pp. Dolejší, Daneš a

Svěcený.)

Velký septett pro housle, violu, cello, basu, klarinet,
fagot a lesní roh. (Op. 20) (Pp. Dolejší, Mácha, Wolf,
Svatek, Kudrna, Svěcený a Vacek
)
ven

:

PROSTĚJOV.

Instruktivní

orchestr

městské

hudební

zpěvní školy v Prostějově pořádal ve čtvrtek 7. března
druhý koncert. Pořad: 1. L. van Beethoven: Čtvrtá
symfonie, op. 69. (B dur.) 2. A. Dvořák: Mazurek, op. 49. pro
housle s prův. piana.
učitel
pan Václav Janoušek.
(Hrál
a

U klavíru pan E. Ambros. 3. E. Grieg:
Smyčcové kvartetto, op. 27. (G-moli.) (Hráli pp.: Ferd. Štěpán, Václ.
4 B. Smetana:
Janoušek, Boh. Horná a Jar.
Vl-

Haase)
orchestr.)

tava,
symfonická
báseň.
(Hrál
čísla iídil pan Ezechiel Ambros.

Orchestrální

BYSTŘICE NAD PERNŠTÝNEM. V neděli 17. března
1912 koncert
učitelských jednot hejtm. novoměstského.
Pořad: I. Hudba komorní a
1. Ant. Dvořák:
opern* aríe.
Smyčcové kvartetto F-dur, op. 96. Ad. Švejda, Ad.
Klimeš,

Jos. Kheil, J. Pavelka. 2. K. M. Weber: Árie Reziina z op.
Oberon. Zpívala slečna M.
Navrátilová, u klavíru J. Papoušek. 3. a) A. ď Ambrosto: Spleen, op. 5. b) D. Popper:
Gavotta, op. 23. Cellová sóla s průvodem klavíru. Hrál
J. Pavelka,

u klavíru
]. Papoušek. 4. B. Smetana: Ach,
jaký žal, árie z Prodané nevěsty. Zpívala sl. M. Navrátilová, u klavíru J. Papoušek. 11. Smyčcový orkestr. Hrálo

hudební

sdružení
učitelské. Dir gent
Dvořák:
Serenáda.
D-dur

Ant.

Valše.),

K.

Konvalinka.

5.

Tempo di
22. 6. Jar. Křička:
a) Nostalgie, op. 4. b) MeCajkovskij: Elegie, op. 48. 8. Jos. Přibík:

(Moderaío.

op.

nueto. 7.

P.

Furiant.

BUDĚJOVICE ČESKÉ.

Koncert ve
prospěch fondu
vydržování dívčího lycea pořádá dámský spolek „Ludmila" dne 10. března.
Účinkují pí. Ž. Skočdopolová, pěvecký sbor žákyň dívčího lycea a p. Jar. Šrámek. Pořad:
1. A. Dvořák:
Op. 32. Moravské dvojzpěvy:
1. A já ti
3 Dyby byla kosa nabróuplynu .
2. Veleť vtáčko
pro

.

.

sená

.

.

4. V

dobrým

sme

se

.

sešli.. 2. V. Novák:

Op.

25 g

Ferd

Tomek: Proslov.

„Jos. Kaj. Tyl",

pro

Trojzpěv

A. Dvořák:

piano na 4
s průvodem

Předehra

ruce.

B.

piana.

k

dramatu

Smetana:

„Rol-

A. Dvořák:
„Le„Jarní". K. Bendi:

4
genda" pro piano
J. Malát:
„jaro". Dvojzpěvy s průvodem piana.
A. Dvořák: „Slovanské tance", čís. 4., pro piano na 4 ruce. K. Bendi: „Sluníčko boží." V. Říhovský: „Z jara". Dvojzpěvy s průvodem
piana. B. Smetana: „Prodaná nevěsta". Duo pro piano a
harmonium F. Škroup-J. Malát: „Kde domov můj ?" Dvojzpěv s průvodem piana.
na

ruce.

DOMAŽLICE. Literární Jednota v Domažlicích uspořádala v sobotu dne 16. března slavnostní večer, při němž
recitován byl Smír Tantalův. Druhá část trilogie „Hippodamie" od Jar. Vrchlického s hudbou Zdeňka Fibicha. Recitovali ve způsobu melodramatu: Tantala, krále v
p. inž. Musil, Pelopa, jeho syna p. hrabě Dohalský,

Argu
HjpČe-

podamie pí. řid. Dvořáková, Axiochy pí. soudcová
chová, Jola p. asistent Gafron, Thoase p. JUDr. Peklo,
Věštce p. soudce dr. Milota, Stínu Oinomaova
p. prof.
V. Vodstrčil, Prvního náčelníka sboru
p. řid. Dvořák, Druhého

náčelníka sboru p.

přednesl

p.

řid.

Žuvníček.

na

klavíru

Jindřich Jindřich, skladatel. Vysvětlivky

Hudbu

během

dramatu předčítala sl. Lidka Prunarova. Před

stručný obsah p. prof. V. Vodstrčil

recitací

ap. skladatel

Jindřich jrozbor hudební části tohoto dílu.
HOŘICE. Dne 25. t. m. provedena bude
děkanském kostele řízením řiditele
Pilaře 4hlasá á
cappela mše od Orlanda

ve

podal

Jindřich
zdejším
p. Č.

hudby
Lassa

(16 st.).

HRADEC KRÁLOVÉ. Večer hudby intimní ze skladeb
Vítězslava Nováka 20. března. Pořad: 1. a) Pod sněhem,
b) Marno. 2. Exotikon. Malá suita pro klavír. 3. a) Večer,
b) Letní noc. 4. Pan. Báseň v tonech. Klavír : Václav
Štěpán (Praha). Zpěv: Sl. Zd. Součkova.

KOLÍN N. L. Dra A. Dvořáka Oratorium. Stabat Mater.
Provedou

zpěvácké spolky „Dobroslav" a „Dobromila" a
„Kolínská Filharmonie" v sobotu 30. března. Účinkuje
200 členů Sóla zpívají: Soprán pí. M. Polanská a sl. É.
Táflová, alt pí. M. Bergrová, tenor pan A. Hraba, bas p.
J. Soukup. Řídí dirigent Kolínské Filharmonie p. JUC. A.
M. Jelínek. Sbory nacvičil sbormistr zpéváckých spolků
pan

JUDr.

Vilém

Veletovský.

KROMĚŘÍŽ.

501eté činnosti
Jubileum
zpěváckého
spolku „Moravana" v Kroměříži. V neděli
17. března
konán druhý koncert komorní hudby. Pořad:
1. L. van
Beethoven:
Op. 18. č. 5, kvartett A-dur.
Provedli pp.:
V. Bieganowski (I. housle),
Arn. Vvplel (11. housle), F.
Gótz (viola), J. Sítko (cello). 2. H. W. Ernst: Oíeilo. Fantasie pro housle s průvodem klavíru.
Provedli pp.: Bieganowski (housle) a Sítko (klavír). 3. Ant. Dvořák: Op.
96., kvartett F-dur (amerikánský). Provedou pp. jako v 1.
čísle.
NYMBURK. Literární a pěvecký
Hlahol" v
pořádá v

spolek „Beseda a
pondělí dne 25. března
koncert za spoluúčinkováni sl.
Mařenky Rejholeové a klavírního tria (pp.: Jaroši.
Jaroš, Oto Kohn, prof. Milan

Nymburce

Novotný). Pořad: 1. Fr. Pícka: Ticiá noc. Smíšený sbor.
2. Jar. Jaroš: Vzpomínky. Sl. M. Rejholcová, u klavíru p.
J. Jaroš. 3. Ant. Dvořák: Trio B-dur, 11. a 111. věta. Klavírní trio. 4. J. Knahl:
Věj větérku. Mužský sbor. 5. J.
Křička: Albatros. Sl. M.
Rejholcová,
p. J, Jaroš.
6. O. Zich:
Muziky hrají do dvora. Ženský sbor s prů-
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klavíru, u klavíru p. Fr. K. Berger. 7. a) Ant.
Dvořák: Humoreska, klavírní trio, b) J. Brahms: Uherský
z
Prorokatanec, klavírní trio. 8. G. Meyerbeer: Árie
Fides. S1 M. Rejholcová, u klavíru p. J. Jaroš. 9. E. Bar-

Informace
1. ŘIDITELE KÚRU V ROVNI u Pardubic.
Bližší zprávy podá Ant. Halíř,
I žádosti farnímu úřadu.
řiditel kůru a kapelník tamže.
2. ŘIDITELE KŮRU V JÍLOVÉM. Služné 660 K a štola.

toníček: Zpěvy lidu slezského. Smíšený sbor s průvodem
u klavíru p. Fr. K. Berger. Sbormistr p. Jar. Jaroš.
POUČKA. Pěvecký spolek „Kollár" v Poličce uspo-

HUDBA CÍRKEVNÍ

vodem

Žádosti

úřadu.

hned farnímu

klavíru,
řádá

oslavu

na

501etého

svého

března jubilejní koncert,

trvání

v

neděli

dne

24.

bude

němž

při
spoluúčkovati
1. B.
Pořad:
Litomyšle.
z
pěvecký spolek „Vlastimil"
sbor
(„Kollár" i „Vlastimil"). 2.
Smetana: Věno, mužský
Proslov p. Janele, předsedy spolku „Kollár". 3. V. Novák:
smíšený sbor s průvodem
Neščasná vojna, ballada pro
klavíru na 4 ruce („Kollár"). 4. K. Bendi: Tatranská fijaločka, mužský sbor s tenorovým sólem a průvodem klasolo
víru („Vlastimil", tenorové
p.
J. Vandas). 5. J. R.
Rozkošný:
Starý dub, ballada pro b.s s průvodem klaNaše píseň,
víru (p. Ot. Popelka). 11. 6. K. Kovařovic.
Moravské
7. J. Č. Drahlovský:
mužský sbor („Kollár").
trojzpěvy pro ženské hlasy s průvodem klavíru: a) Kytka,
b) Stálost („KoUár"). 8. P. Křížkovský: Utonulá, mužský
9.
B. Čeněk: Slovácké lidové písně
sbor („Vlastimil").
upravené pro mužský sbor: a) Převez, prievozníčku, b)
10, A. F.
Vrť sa děvča, c) Vysoko zornička („Kollár").
Tovačovský: Vlasti, mužský sbor („Kollár" i „Vlastimil").
Čís. 1., 3., 6., 7. a 9. řídí sbormistr „Kollára" p. Boh.
Čeněk, čís. 4., 8. a 10. sborm str „Vlastimila" p. Břet.
Šťastný. Na klavíru doprovázejí: p. Luděk Sommer, kand.
v

E.

Mikelka a kand. K. Krenner.
PRAHA. Hudební večer chovanců

hudební

školy

A.

Straši1. Poenitz:
Program:
delná Gavota (dle básně Heineovy)
pro 2 harfy. Vilma
Kolenská, Adela Doleišová. 2. Brahms-Fels: Ukolébavka,
Píseň
beze slov, pro harfu,
Václav Štorkan. 3.
Dubec:

Liegerta

dne

března.

20.

Mozskovski: Serenáda, Pluti: U Pramene, pro klavír, B.
4. Schubert.
Ty’s mír a klid, pro harfu,

Effenbergová.

Rudolf Davídek.

5.

Anna Růžičková. 6.

lamento,

Hasselmannovo
Stáhl: Potůček,

pro

pro haifu,

harfu,

Emanuel

;
Sties. 7. Low: L st do památníku, Schumann: Arabeska,
Schmiegová. 8. Schuecker: První ballada,
klavír,
Růž.
pro

Svatební
Vilma Kolenská.
9. Jensen :
hudba,
pro harfu,
Bručně Majka Gregorová, Marie Brachá2 klavíry
pro
čková. Máňa Kaldararová, Anna Bartáková.
koncert na oslavu třicátého ročVRŠOVICE,
níku

lubilejní
jednoty dne 23. března. Spoluúčinkují: Pí.
Maturová. Symfonický orkestr. Dirigent pan K.
Sbory řídí sbormistr pěv. a hud. jednoty „Sme-

činnosti

Růžena
Nedbal.
tana"

pan

Alois

Mottl.

VOJTĚCHA ŘÍHOVSKÉHO
op. 33. provedena byla
burku.

poskytnouti pianistům, jichž pohotovost
nedostoupila vyššího stupně sběhlosti, přístupnou hudbu,
napsal Kraus dvě řady skladbiček, většinou třídílných,
jímž předesílá obyčejně kratinký úvod. Taneční a pocho693.

Ve

snaze

dové rhytmy většinou převládají. Snaha po docílení úrovně
jich délce a
salonních kousků je patrna, ale vyhybá se
znění celé klávesnice pomocí pedálu.' Skladatel staví důsledně

věty

vedle

sebe

i tam,

kde

název

vyžadoval
motivíckého zpracování
děje se tak asi zúmyslně ze
snahy po přístupnosti, jež byla asi hlavní pohnutkou
těchto dílek. írkladatel dosáhl V komposici tohoto druhu
routiny a činí tím dílko, jež se dobře hraje, schopným
doplňkem jednotlivých

škol

by

klavírních.

ev.

UPRÁZDNĚNÁ MÍSTA

Ave. New York. America. Žádosti do

stoupení 1. října

t. r.

1.

dubna

1912.

Na-

a

Augs-

Novákovy „Bouře" (Hlahol), pak koncertu „České
a konečně dvěma představením v Národním
divadle: „Tajemství" a „Malíř Rainer".
Schmiedt
mezi
O Novákové „Bouři" píše
jiným:

dení

Filharmonie"

V „Bouři",

ve

také

které skladatel

užívá národních

mo-

tivů, vytvořil své nejzralejší dílo. Dle něho měřiti lze
stupeň, na kterém stojí dnes česká hudba, a dále: dílo
a
hudební tvůrčí fantasii a imponující sílu
to vykazuje
některé tvrdosti musíme je nazvati geniálním.
O Národním divadle píše Schmiedt: „Co mne zvláště
zajímalo, byla představení v Národním divadle. Od r. 1900

přes

který od svých krajanů povanejlepšího dramatického skladatele a pod
nímž opera dosáhla
vynikajícího rozmachu. On se těší
zvláštní pověsti
jako jemně cítící dirigent a přivedl
Wagnera a Strausse stejné ku cti jako díla domácí. Slyšeti
pod ním pravou českou operu je, jak jsem se přesvědčil,
pravým požitkem. Nikde jinde nedávají se díla Smetavede

operu

žován

je

K. Kovařovic,

za

nova" nebo Dvořákova tak temperamentně a slohově
tak radostně hudebné (musikfreudig). Ensembl
řekl bych
sestává ze zdárných, třeba ne vynikajících sil (divadlo je odOrchestr zní vřele slovanským
kázáno
na domácí síly).

způsobem hry. Viděl jsem Smetanovo „Tajemství", v němž
si mistrovi ctitelé
cení jednotu slohu a jemnost detailu.
Po této stránce
vyniká nad „Prodanou nevěstu", za
kterou zase stojí svěžestí invence.
Dále apeluje Schmiedt na německá divadla, aby se
při jejíž duchaplné,
o provozování této opery,

pokusila
veselé

krásné

a

Schmiedt

hudbě

zapomenouti

horší
žádnou operu Dvořákovu.

píše:

v

Praze

tomu

rozptylovat předsudky,

lze

slabin

je, že neznáme

věcí

Ještě

Nezapomenu na dny
těšiti, budu-li moci k

Zvláště bude

prožité.

působit, abych

které

v

textu.
vůbec

umění

pomáhal

nemají

místa"

Leopold Schmiedt soudí o naší hudbě a naší opeře
jinak, než někteří naši znalci. Jeho kritika je výsledkem
jeho vzácného kritického smyslu.
Dobře že však nepoznal naše hudební poměry důkladněji. byl by viděl, že zatím co on, poctivý německý
kritik těší se tomu, že mu bude lze rozptylovat v cizině
předsudky, které v umění nemají místa, u nás jsou

předsudky
silou

a

osobní

stranickost

jedinou hyb-

hudebního života.
DNE 22. BŘEZNA 1852
narodil se v Horažďovicích
Mistr Prof. Otakar Ševčík.
Dne 13. t. m. zvolen byl
k poctě 601etých narozenin
měšťanem obce král.
nou

celého

čestným

horn. města Pisku.
kraj.
přátelský večer ve Vídni

a

žáků

m.

a

ctitelů.

Dne

24. t.

filharmonický

Dne

spolek

pořádán bude
stříbrný věnec od

22. t. m.

podán
oslaví

mu
v

Písku

„Smetana"

v městském

zpěváckým
spolkem „Gregora" za spoluúčinkování zde meškajících
žáků mistrových velký koncert.
divadle

ŘIDITELE SBORU A ORKESTRU. Ročně 2000 dolarů.
Vysvědčení, programy koncertů, vypsání života, podobiznu se žádostí
(něm., francouz. neb angl.) na adresu:
„Arion" Dirigenten-Wahlkomitée Corners9. Str. and Park

solemnis

LEOPOLD SCHMIEDT, známý německý kritik a hudební referent „Beriiner Tageblattu" píše vč. 134 tohoto
listu článek o české hudbě. Schmiedt byl přítomen prove-

mne

a

jubilei
Weidenu

RŮZNÉ ZPRÁVY

KRITIKA
Dětská pohádka.
16 skladeb pro
E. KRAUS.
klavír prostřední těžkosti. Dětské obrázky. 8 skladeb
těžkosti. Edit i o n M. U. No. 692
pro klavír prostřední

Missa

Norimberce,

v

se

OPRAVA. V předešlém (20.—21.) čísle „Dalibora"

na

str. 155., I. sloupec, řádek 12. shora vynecháno u jména
pí. Rozenové druhé skutečné jméno její pí. Kriit z n erová, o které se dále v referátu mluví. Tím stalo se,
že totožnost

osoby

není patrná.
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Právě vyšel

11. sešit:

Síaroprnžshé plsnifky
od

Karla

od Jindřicha

3.

Není

jedna

lepší jako
panna.

5,

Sbfrka i. Pro jeden hlas

Vesměs

prův. piana nebo
3*60, mužský sbor
K 1 20. Obsah: 1. Po starých zámeckých
schodech. 2. Ty petřínské stráně. 3.
Zvonečky
1

kytary K

v

Loretě.

Naklad.

60,

s

orchestr K

4. Píseň

o

ztraceném

(Na divokém západě). PoChod pro piano

ílliíf? fllfSP#
Wllll WCU

4. Vdávala
Veronika

Panna

bouřlivého

dávána

divadle a

věnečku.

Dejte si

„

bezplatně

predpověděti
svůj běh života!
znalec charakteru

nejproslulejších

bezplatn.

na

vinohradském

při vyprodaných domech.

skladby

skladeb

prof.

Antonína

Největší

tajuplný, hádankovltý
systém
přesvědčí rychle každého

směs s
Pro

požádání zdarma

na

a

frco.

PRODANÁ NEVĚSTA.
podloženým

piano

na

textem

2 ruce

housle solové

dvoje housle

pochybujícího.

housle

Význačné, prazvláštní, hádánobdivuhodné,
nadpři-

Dvořáka:

73 stran pouze 3
koruny nc.,
skvostné vazbě
5
ve
korun.

SMETANA:
a rad.

a klavír.

Valčík. 3. Op. 68. Klid. 1. —2. Op. 75. Romant. kusy
č. 3. a 4.5. Op
85. č. 6.
Vzpomínání (Klengel).

Obsah prvních pěti svazků

svého času

pro housle
Mařák.

Jan

8. Op. 49. Mazurek,
4. Op. 101. č. 7. Humoreska
(Wiihelmi). 7. Op. 72. č. 7. Slovanský tanec (Barth).
9. Op. 53. Adagio z housl. konc.
6. Op. 54. č. 7

C. WALLACE

věnuje nyní čtvrtinu

K I'Bo

Classique et Modeme
Obsahuje

udíleni řešeni charakteru

úspěchu

stále

jest

Pořádá

a

4*—

Právě vyšel VI. svazek

Sbírka

Slavný psychiatr

2'40

K

přepychové úpravě.

v

docílila

Opereta

Mojntfr Urbánek, Praha

PROF.

K

Thelndlanshonie. £T r.

jara.

z

.

P

Kdyby

se

ryt. Vojáčka.

Valčík rro piano
Pro velký neb malý orchestr

pnefttn

Hašlera.

Pro jeden hlas s prův. piana nebo
kytary
K I*6o no.
Obsah: 1. Když nad Prahou
uklání. 2.
se večer
mi
chtěla
ty’s
dát.

KORSAK

Práuž uijšld:

a

2 housle

.

.

upravil

J. Kraus.
K

(21 stran)

.

klavír

í*~

I*2o

.

„

.

.

1 60
2-

.

.

a

klavír

.

3-

kovsté,

rozené,

to

vše

jsou

znovu

a

se opakující výrazy, jimiž
jest poznačována činnost londýnského jasno vidce-kouzelníka,
který, jak se zdá, dovedl prak-

BLODEK: V STUDNI.

znovu

způsob

charakter

přečisti
jednotlivce

k absolutní

tický

dokonalosti.

život,

Největší

směs s

podloženým

textem

upravil

J. Kraus.

i

přivésti

Prof.
sice

WALLACE
prohlašuje
že neni
nadán
otevřeně,
nadpřirozenými, přes to

silami

však tvrdí
šil

a

tak

ti, jimž charakter řeže
jej konsultovali,

kteří

obdivuhodných výsledků

dosíci může jen ten, kdo disponuje
zcela
mimořádným oio to talentem.

I astrologové

a

chiro-

mantikové

připouštějí, že jeho
systém zastiňuje vše, co v oboru
tom dosud bylo vynalezeno.

—

77—-

pají

r—

1° . tlsicu-

Prof.

pochybujícího, aby
se

ud.lují, sám

Zájem o vědu jeho denně obrovsky stoupá a žádosti za jeho
výklad charakteru stouWALLACE zve každého, af věřícího či

——osobní

v

oné

době,

v

níž

bezplatná

řešení

a

rady

účinnosti jeho methody přesvědčil. Vzdápražádnou překážkou; všichni tazatelé obdrží
strojem psané znázornění svého charakteru, af píší odkudkoli.
Přejete-li si tedy mti studii svého dosavadního života,
lenost není

věrné
hlídek

se o

tu

popsání vlastností charakteru, svých schopností a
vyúspěchu, pošlete jednoduše udání svého plného jména,
(s udáním,
zda pán, paní

dne, měsíce a roku svého narození
nebo slečna) a vlastnoruční opis

„Alles

Ihre

Kunst

So die Leute
Was die

následujících
durchdringt,

sagen,
Zukunft mir
wohl

Mochť ich Sie

befragen

?

veršíčků:

podloženým textem od
Upravil E. Kraus.
Pro piano

bringt

nepřipojujte k listu svému žádných kovových
List svůj račte adresovati na

„

na

2

Velká

Offenbacha.

ruce

housle solové

„

„

„

dvoje housle
housle
2

mincí.

Mr. C. WALLACE Dept. 216.
30

s

K
„

I*so
I*

w

Chcete-li, můžete připojiti 50 h v rakouských známkách na
saní atd.
porto, poplatek za
Neračte přehlédnouti, že dopisy do Anglie
frankují se 25 h
a

HOFFMANNOVY POVÍDKY.
směs

St. Margarets Avenue, Green Lan es.
LONDON N. England.

HeKlcdiitel

a

housle

klavír
a

klavír

P2O
„

180
240

MOJMIR URBÁNEK,

největší pražský sortiment,
|en iungmannova tř. ř. 14, Hlávkův palác.

176

Výhradně
konkurs

Podepsaná obec tímto vypisuje
místo zdejšího sbormistra a podsbormistra.
Roční plat sbormistra je 2400 K, podsbormistra
800 K, které se zvoleným z pokladny zdejší obce

na

měsíčně předem vypláceti budou.
Povinnosti sbormistra jsou:
1. Aby vzdělával církevní zpěvy při obou zdejších chrámech a aby je řídil při liturgiích každé
neděle i o svátcích dle potřeby v kostele, který
církevní odbor ustanoví. V tom smyslu jest povinen,
sbory vyučoval zpěvu z not v pěvecké škole

aby

večer

a

členky

v

čase

odpoledním, podle potřeby

i každý den.
2. Aby vyučoval žákyně zdejší vyšší dívčí školy
dle ustanoveného plánu hudbě i zpěvu a aby s nimi

na

cottasovtt nmer. harmonia
zařízená továrna,

piana

Haif Pajlí

a

též

planina

a

spi.

v

Ml Král.

Sklady: Budapešť, Praha, Vídeň.

Pedálová harmonia
pro školu,
Cenníky zdarma

kostel a
a

franko.

dům.

Nejnižší

měsíční splátky.
se na tento časopis výhody.

Při odvoláni

zpěv ku provedení při liturgiích,
když by obecnímu sboru nebylo možno působiti.
Též musí vyučovati zpěvu ve zdejší škole srbské.
cvičil dvouhlasý

Podsbormistr má tytéž
sbormistra v jeho

stupovati
i

jeho zástupce povinen

ním

církevního
Sbormistr

a

povinnosti
práci

podrobiti

a
se

musí

a

jest

za-

sbormistr

všem naříze-

odboru.
má

hudební výkony

za

úkol nacvičiti a říditi pěvecké
i mimocírkevních pří-

při různých

ležitostech podle určení obce. Na místo sbormistra
na místo
může kompetovati pouze
podsbormistra rovněž konservatorista, třeba i se
slabším
Oba, nejsou-li Srbové, musí

vysvědčením.

Místa sbormistrů se obsazují doživotně. Prvé tři roky na zkoušku, po nich předloží
aby ustase valnému výboru návrh ku schválení,
noveni byli stálými obecními úředníky. Lhůta konznáti

srbsky.

kursní je 6

neděl

Pončevo,

od prvého otištěni

14. března

v

AN7.FEEROF
00

HRADEC KRAIPvE

tomto listě.

1912.

Srpska pravoslavná Crkvena Opšfina.

FORSTEROVY KLAVÍRY
FORSTEROVA PIANINA
FORtTEROVA HARMONIA
dostati lze

ve

všech lepších skladech klavírních

186*.

\

♦♦

m

Školní

7,8, 10,12 al4 K, orchestrové v pousmyčcem, čis. 0 za 18 K, čis. 1 za 20 K,
čís. 2 za 24 K, č. 3 za 30 K, výborné Č. 4 za 40 K,
koncertní v pouzdře se smyčcem, lit. A za 50 K,

zdře

AUG. FORSTER,
král.
a

dvoř.
V

GEORGSWALDE

Založeno

Zodpovědný

továrny V LOBAU

1859.

v

v

lit B.

redaktor Rud. Zamrzla.

—

za

60 K,

lit. C

za

E

za

Sasku

Čechách.

Založeno

se

V. F. ĚERIOT A S9HOBÉ

1859.

Nakl.

80 K, lit D
130 K.

a

Nejdokonalejší

vyd. Mojmír Urbánek.

hudební

—

V

za

100 K,

lit.

Hradci UM.

nástroje

ze

dřeva i kovu.

Dělnická knihtiskárna

v

Praze.

