Za Josefem Říhou

From the content
This year’s last issue of the magazine offers, besides regular sections such as
the list of music anniversaries in the quarter of the year when Music Education
is published, About Music in English and Bláha’s Early Baroque (this time
A. Caracci’s paintings and C. Monteverdi’s music), the essay by J. Palkovská
marking C. Ph. E. Bach’s 300th birth anniversary. He was the personality who
uniquely influenced the development of compositional and interpretational
piano art and piano pedagogy.
The professor M. Hons remembers professor J. Říha, a significant personality
of Czech music education. He passed away in July 2014.
The article by Katarína Burgrová, the colleague from neighbouring Slovakia,
reflects on an important part of music education – concerts for children and
the youth.
R. Dlouhý describes the current state of accordion education in the Czech
Republic.
The fourth part of the series The Old Bohemian Calendar in Folk Songs and
Sayings (B. Hanžlík) deals with the period from St. Martin until the end of the
year. The note supplement of the magazine relates to that.
The next series Rhythmical Games with Everyday Objects continues. Their
author is J. Kopřivová.
E. Stevanović informs about the 31st conference of International Society for
Music Education (ISME) which took place in July in Brazil.
In home environment, the first year of the festival Zvoneček (The Bell) was
held. This festival for choirs of pre-school and younger school children was
useful and successful. The author of the article I. Štíbrová hopes the festival will
continue in the coming years.
J. Mihule values positively the third part of the Music-literary dictionary by
V. Spousta in his review Invention, Intuition, Creativity.
The Department of Music Education at the Faculty of Education, Charles
University in Prague provides the applicants of the fields Music Education and
Choir Conducting with the information about the organization and content
of the studies.
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Aus Dem Inhalt
Die diesjährige letzte Nummer unserer Zeitschrift enthält außer den regelmäßig
erscheinenden Rubriken wie die vierteljährliche „Übersicht der Musikjubiläen“,
„Über Musik in Englisch“ und die Reihe von J. Bláha über den Frühbarock (in
dieser Ausgabe schreibt er über die Malerei von A. Carracci und die Musik
von C. Monteverdi) auch einen Beitrag von J. Palkovská zum 300. Jahrestag
der Geburt von C. Ph. E. Bach – eine Persönlichkeit, die auf eine einzigartige
Art und Weise die Entwicklung von Komposition und Interpretation der
Klavierkunst und der Klavierpädagogik beeinflusst hat. Im 4. Teil der Reihe
„Der altböhmische Kalender in Liedern und Sprichwörtern“ (B. Hanžlík) geht
es um den Zeitraum vom Heiligen Martin bis zum Jahresende. Darauf bezieht
sich auch die Notenbeilage dieser Ausgabe.
Auch der Zyklus „Rhythmische Spiele mit Alltagsgegenständen“ wird
fortgesetzt. Autorin ist J. Kopřivová. E. Stevanović macht uns mit dem Verlauf
der 31. Konferenz der internationalen Musikgesellschaft für Musikerziehung
(ISME) bekannt, die im Juli in Brasilien stattfand.
In unserem Land fand der erste Jahrgang des Festivals „Zvoneček“
(Glöckchen) statt. Dieses Festival für Sängerchors im Vorschulalter und junge
Schulkinder war ergiebig und erfolgreich. Die Autorin des Beitrags I. Štíbrová
äußert den Wunsch, dass diese Veranstaltung auch in den nächsten Jahren
fortgeführt wird. Der Artikel der Kollegin aus der benachbarten Slowakei,
Katarína Burgrová, denkt über einen wichtigen Bestandteil der Musikerziehung
nach, über Konzerte für Kinder und Jugendliche.
Über den dritten Teil des Musik- und Literaturwörterbuchs von V. Spousta
äußert sich J. Mihule sehr positiv in der Rezension „Inventionen, Intuition,
Gestalten“.
Über den gegenwärtigen Stand der Ausbildung des Ziehharmonikaspiels in
der Tschechischen Republik referiert R. Dlouhý.
Der Lehrstuhl der Musikerziehung der pädagogischen Fakultät
Karlsuniversität teilt Interessenten am Studium der Fachrichtung
Musikerziehung und Chorleitung mit, was beachtet werden muss, um
erfolgreich die Aufnahmeprüfung dafür abzulegen. Zum Abschluss eine
Erinnerung an Herrn Prof. J. Říha, einer bedeutenden Persůnlichkeit des
tschechischen musikalischen Schulwesens. Er verstarb im Juli diesen Jahres.
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Všem, kdo mají rádi hudbu a zpěv, všem našim čtenářům
a příznivcům časopisu Hudební výchova přejeme radostné
Vánoce plné pohody a v novém roce 2015 zdraví, štěstí,
více klidu a dobrých zpráv.
Redakce HV

Na počátku letních prázdnin nás všechny
rozesmutnila zpráva o úmrtí profesora
Josefa Říhy. Odešla významná osobnost
českého hudebního školství, skvělý člověk,
kolega a kamarád.
Patřil ke generaci bojovníků za novou
a lepší hudební výchovu spolu s již nežijícím Jaroslavem Herdenem, Petrem
Jistelem aj. Byl vynikajícím hudebníkem
praktikem a současně teoretikem se smyslem pro systematičnost a preciznost hudebních oborů jako vědeckých disciplín.
V obou těchto sférách vychoval či inspiroval generaci následovníků, v jejichž
názorech a vzpomínkách bude navždy
figurovat pojem „Říhova škola“.
Jeho profesní volbu výrazně ovlivnil profesor dr. Josef Smetana, který na Drtinově
gymnáziu v Praze na Smíchově založil studentský smíšený sbor a koncertoval s ním
v reprezentativních prostorách pražského
hudebního života. Po přijetí na Vyšší pedagogickou školu formovala jeho učitelskou
dráhu řada výrazných učitelských osobností, k jakým patřili prof. J. Plavec, sbormistr F. Sýkora, hudební skladatel F. Zrno.
Po absolutoriu nastoupil na učitelské místo
v Ústí nad Labem, kde působil až do konce
svého života. Studium na Vysoké škole
pedagogické v Praze mu bylo zpočátku
znemožněno z důvodů nevyhovujících kádrových předpokladů; mohl v něm pokračovat až po letech praxe. Hudební výchovu
vystudoval dálkově na Filozofické fakultě
UK a i zde jeho hudební profil ovlivnily výrazné osobnosti – P. Eben, R. Mužíková, M.
Kadlecová, J. Vrchotová-Pátová. V 60. letech
intenzivně spolupracoval s katedrou hudební výchovy PF a na její cvičné škole zorganizoval experimentální výuku hudební
výchovy, v mnohém odlišnou od Danielovy
koncepce. Avšak ani absolvování FF UK,
ani rigorózní zkouška na PF UK (PhDr.)
v roce 1971 nezměnily odmítavý postoj
stranických orgánů k Říhovu profesnímu
růstu. Pro svůj veřejně deklarovaný postoj
ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy musel
opustit místo učitele na cvičné škole při PF
v Ústí nad Labem. Bylo ukončeno jeho externí působení na katedře hudební výchovy
PF a byl přeložen na ústeckou předměstskou školu do Krásného Března. Všechna
normalizační opatření byla proti J. Říhovi

vedena přesto, že nebyl nikdy členem žádné
politické strany.
Takřka dvacetileté působení však na této
škole vytvořilo z předměstské školy metodické centrum hudební výchovy.
Teprve po roce 1989 byl přijat jako
odborný asistent na katedru hudební výchovy PF, kde se v r. 1991 úspěšně habilitoval prací na téma Rozšířené vyučování
hudební výchovy na ZŠ a byl jmenován
docentem v oboru hudební výchova a didaktika vyučování. Titul univerzitního
profesora získal v roce 1995 v oboru,
kterému se v posledním desetiletí věnoval intenzivně – Hudební didaktika
– sbormistrovství.
I po svém přijetí na PF a posléze i při
vykonávání funkce vedoucího katedry
(1991) a dále prorektora UJEP (1994–1996)
se J. Říha i nadále věnoval výuce na ZŠ.
Významnou činnost též rozvíjel zejména
v 70. a 80. letech v České hudební společnosti, kde se v závěru minulého režimu
stal i členem ústředního výboru. Své pedagogické i odborné znalosti uplatnil jako
lektor krajských kurzů modernizace HV

v Mostě (20x), celostátních ve Znojmě
(10x), v Rychnově nad Kněžnou (5x).
Říhův celoživotní zájem o sborový zpěv
se datuje od členství v dětském a později
gymnaziálním sboru. Teoretické i praktické
základy získal od F. Sýkory a sbormistrovství se věnoval bezprostředně po nástupu
učitelské praxe. Vedle školního sboru vedl
smíšený sbor při TONASO v Neštěmicích,
Smíšený sbor ústeckých učitelů, později
Smíšený sbor Domu kultury. Řídil i arciděkanský chrámový sbor, kde spolupracoval s varhaníkem K. Hronem. V r. 1966
se seznámil s dr. Vlastimilem Kobrlem,
se kterým založil Ústecký dětský sbor. I tato
etapa Říhovy sbormistrovské činnosti byla
přerušena opatřeními ústeckého OV KSČ
v době normalizace. Říhovy sbormistrovské ambice se zásadním způsobem projevily bezprostředně po přijetí na katedru
hudební výchovy PF v Ústí n. L. Spolu
s dr. Jiřím Holubcem založili výběrový
komorní sbor Chorea academica, který
tvořili jednak studenti hudebních oborů,
jednak i členové katedry a několik učitelů
– absolventů, tedy vesměs zkušení zpěváci.
Zpočátku sbor spolupracoval s Bendovým
komorním orchestrem, který Říha v té době
vedl. Postupně následovaly koncertní cesty
do Švédska, Maďarska, Polska, Dánska,
Holandska, Německa, Slovenska, Francie,
Itálie, Chorvatska, na Maltu, do Belgie,
Španělska, USA. Po organizační i umělecké
stránce byla nejnáročnější první zaoceánská cesta do USA v r. 1996, která položila
základy další bohaté spolupráce katedry
hudební výchovy PF UJEP se Státní univerzitou New York se sídlem v Cortlandu.

Prof. PhDr. Josef Říha
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