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Z hudebních výročí (leden – březen 2010)

4. 1. 1710 Gioavanni Batista Pergolesi, 
300. výročí narození italského skladatele 
(†1736)

5. 1. 1920 Arturo Benedetti Miche-
langeli, 90. výročí narození italského 
klavíristy (†1995)

8. 1. 1830 Hans von Büllow, 180. výročí 
narození německého dirigenta a klavíristy 
(†1894)

9. 1. 1820 Pavel Křížkovský, 190. výročí 
narození českého skladatele, sbormistra 
a augustiniána (†1885)

12. 1. 1870 Karel Burian, 140. výročí na-
rození českého operního pěvce (†1924)

19. 1. 1910 Otakar Hostinský, 100. vý-
ročí úmrtí českého estetika, hudebního 
teoretika a pedagoga (*1847)

26. 1. 1990 Miloslav Ištvan, 20. výročí 
úmrtí českého skladatele, pedagoga a teo-
retika (*1928)

28. 1. 1930 Ema Destinnová, 80. výročí 
úmrtí české operní pěvkyně (*1878)

***
2. 2. 1930 Miroslav Raichl, 80. výročí 

narození českého skladatele (†1998)
4. 2. 1910 František Rauch, 100. výročí 

narození českého klavíristy a pedagoga 
(†1996)

4. 2. 1590 Gioseffo Zarlino, 420. výro-
čí úmrtí italského skladatele a teoretika 
(*1517)

12. 2. 1760 Jan Ladislav Dusík, 250. vý-
ročí narození českého klavírního virtuosa 
a skladatele (†1812)

14. 2. 1930 Jindřich Pěnčík, 80. vý-
ročí narození českého sbormistra a di-
rigenta

21. 2. 1950 Magdalena Bílková Tůmo-
vá, 60. výročí narození české flétnistky
a pedagožky

20. 2. 1930 Jiří Pilka, 80. výročí narození 
českého muzikologa

22. 2. 1770 Jan Nepomuk Augustin 
Vitásek, 240. výročí narození českého 
skladatele a pedagoga (†1839)

25. 2. 1860 Ferdinand Vach, 150. výročí 
narození českého sbormistra a pedagoga 
(†1939)

26. 2. 1770 Giuseppe Tartini, 240. vý-
ročí úmrtí italského skladatele a houslisty 
(*1692)

27. 2. 1770 Antonín Rejcha, 240. výročí 
narození českého skladatele, pedagoga 
a teoretika (†1836)

***
1. 3. (dle matriky 22. 2.) 1810 Fryderyk 

Chopin, 200. výročí narození polského 
skladatele a klavíristy (†1849)

2. 3. 1900 Kurt Weill, 110. výročí na-
rození německého skladatele žid. původu 
(†1950)

2. 3. 1930 Otto Novák, 80. výročí naro-
zení českého varhaníka

6. 3. 1930 Lorin Maazel, 80. výročí 
narození amerického dirigenta, houslisty 
a skladatele

7. 3. 1910 Josef Veselka, 100. výročí 
narození českého sbormistra a hud. peda-
goga (†1992) 

9. 3. 1910 Samuel Barber, 100. vý-
ročí narození amerického skladatele 
(†1981)

13. 3. 1860 Hugo Wolf, 150. výročí na-
rození rakouského skladatele (†1903)

19. 3. 1850 Vojtěch Jírovec, 160. výro-
čí úmrtí českého skladatele a kapelníka 
(*1763)

22. 3. 1910 Eduard Haken, 100. vý-
ročí narození českého operního pěvce 
(†1996)

31. 3. 1880 Henryk Wieniawski, 130. vý-
ročí úmrtí polského skladatele a houslisty 
(*1835) 
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Abstracts
PECHÁČEK, S. Otmar Mácha’s choral work 

for children 
Choral compostitions for children by Otmar 

Mácha are dedicated to all kind of choirs, from 
easy unison songs for small children to difficult
compositions for concert choirs. The composer
mostly used folk poetry, concert works are 
often a capella, songs for little children are
accompanied by piano and sometimes also by 
other instruments. About half of compositions 
was printed, the others can be found in Český 
hudební fond. 
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BARANOVÁ E., ŠUBOVÁ M. Communi-
cation on music lessons on lower secondary 
education

Communication on music lessons is often
unsatisfactory. Analyses of the current state 
of communication on music lessons on basic 
schools became the subject of the pedagogical 
research. The results drew attention to the con-
crete deficiencies, their reasons and possibilities
of the solution.

Key words: Verbal and non- verbal com-
munication, particularities of the musical  com-
munication, pedagogical research, subjects, aims 
and hypothesis of the research, analyses of the 
research results, conclusion of the research for 
music-pedagogical practice. 
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DYTRTOVÁ, K. Musical and visual rela-
tions 1. Hypnotic, alienated surfaces, cumula-
tion and rhythm of repetition

The text deals with the educational use of inter-
disciplinary relations between music and visual 
art. The comparative method is based on these 
relations. The music structure is applied in the
interpretation of thevisual art. The topics are
cradle-songs and contemporary art.
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of music and visual art, axiality,repetition, 
education. 
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