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4. 1. – Josef Suk, 140.  výročí narození 
českého skladatele, houslisty a pedagoga 
(1874–1935); Karel Janeček, 40.  vý-
ročí úmrtí českého hudebního teore-
tika, skladatele a pedagoga (1903–1974); 
Jan Grossmann, 65. výročí narození čes-
kého skladatele, muzikologa a pedagoga 
(1949)
5. 1. – Lev Nikolajevič Oborin, 40. výročí 
úmrtí ruského klavíristy (1907–1974)
10. 1. – Břetislav Novotný, 90. výročí na-
rození českého houslisty a pedagoga (1924)
11. 1. – Jaroslav Vogel, 120. výročí na-
rození českého dirigenta a  skladatele 
(1894–1970)
12. 1. – Giacomo Carissimi, 340. výročí 
úmrtí italského skladatele (1605–1674)
17. 1. – François-Joseph Gossec, 270. vý-
ročí narození francouzského skladatele, di-
rigenta a pedagoga (1734–1829)
18. 1. – Otakar Ševčík, 80. výročí úmrtí 
českého houslisty a pedagoga (1852–1934)
20. 1. – Walter Hamor Piston jr., (1894–
1976), 120. výročí narození amerického 
skladatele, hudebního teoretika a peda-
goga; Jan Rychlík, 50. výročí úmrtí čes-
kého skladatele a  jazzového hudebníka 
(1916–1964)
21. 1. – Eva Olmerová, 80. výročí naro-
zení české jazzové zpěvačky a šansoniérky 
(1934–1993)
22. 1. – Josef Leopold Zvonař, 190. výročí 
narození českého skladatele, hudebního te-
oretika a pedagoga (1824–1865)
23. 1. – Theodor Schaefer, 110. výročí nar. 
českého skladatele, hudebního teoretika 
a pedagoga (1904–1969)
29. 1. – Luigi Nono, 90. výročí narození 
italského skladatele a hudebního teoretika 
(1924–1990)
30. 1. – František Ignác Tůma, 240. výročí 
úmrtí českého skladatele (2. 10. 1704–1774)

* * *

2. 2. – Giovanni Pierluigi da Pa lestrina, 
420. výročí úmrtí italského skla datele a var-
haníka (cca 1525–1594)
3. 2. – Jan Evangelista Antonín Koželuh, 
200.  výročí úmrtí českého skladatele 
(1738–1814)
5. 2. – Evžen Zámečník, 75. výročí naro-
zení českého skladatele, houslisty a peda-
goga (1939) 
7. 2. – Witold Lutosławski, 20.  výročí 
úmrtí polského skladatele a  dirigenta 
(1913–1994)

9. 2. – Jarmila Novotná, 20. výročí úmrtí 
české operní pěvkyně (1907–1994); Pavel 
Verner, 80. výročí narození českého hobo-
jisty a pedagoga (1934) 
11. 2. –  Ivana Štíbrová, 70. výročí naro-
zení české hudební pedagožky a sbormis-
tryně (1944)
12. 2. – Hans Guido von Bülow, 120. vý-
ročí úmrtí německého klavíristy, dirigenta 
a skladatele (1830–1894); Antonín Švorc, 
80. výročí narození českého operního pěvce 
(1934–2011)
13. 2. – Johann Friedrich Franz 
Burgmüller, 140. výročí úmrtí německého 
klavíristy a skladatele (1806–1874) 
15. 2. – František Václav Míča, 270. vý-
ročí úmrtí českého skladatele a kapelníka 
(1694–1744); Jiří Šlitr, 90. výročí narození 
české ho skladatele, klavíristy, zpěváka, 
herce a výtvarníka (1924–1969)
16. 2. – Bohuslav Matěj Černohorský, 
330. výročí narození českého varhaníka, 
skladatele a pedagoga (1684–1742)
17. 2. – Václav Jindřich (Wenzel Heinrich) 
Veit, 150. výročí narození českého sklada-
tele (1806–1864)
20. 2. – Franz Ignaz Beck, 280. výročí na-
rození francouzského houslisty, dirigenta, 
skladatele a pedagoga německého původu 
(1734–1809)
22. 2. – Jaroslav Volek, 25. výročí úmrtí 
českého hudebního estetika a semiotika 
(1923–1989)
23. 2. – Georg Muffat, 310. výročí úmrtí 
francouzského skladatele skotského původu 
(1653–1704); Edward Elgar, 80.  výročí 
úmrtí anglického skladatele (1857–1934); 
Zdeněk Divoký, 60. výročí narození čes-
kého hornisty a pedagoga (1954)
24. 2. – Marc-Antoine Charpentier, 
310. výročí úmrtí francouzského sklada-
tele (1643–1704); Miloš Pokora, 75. výročí 
narození českého muzikologa a publicisty 
(1939)
25. 2. – Otakar Ostrčil, 135. výročí na-
rození českého skladatele a dirigenta 
(1879–1935)

* * *

1. 3. – Alton Glenn Miller, 110. výročí na-
rození amerického jazzového hudebníka, 
kapelníka, skladatele a trombonisty (1904–
15. 12. 1944); Mirko Očadlík, 110. výročí 
narození českého muzikologa, hudebního 
kritika a pedagoga (1904–26. 6. 1964)

2. 3. – Bedřich Smetana, 190. výročí na-
rození českého skladatele, klavíristy, kapel-
níka a pedagoga (1824–12. 5. 1884)
3. 3. – Giovanni Battista Viotti, 190. vý-
ročí úmrtí italského houslového virtuosa 
a  skladatele (1755–1824); Karel Kryl, 
20. výročí úmrtí českého písničkáře a bás-
níka (12. 4. 1944–1994)
5. 3. – Tito Gobbi, 30. výročí úmrtí ital-
ského operního pěvce (1913–1984) 
6. 3. – Kirill Petrovič Kondrašin, 
100.  výročí narození ruského dirigenta 
(1914–1981)
7. 3. – Svatava Přibáňová, 80. výročí na-
rození české muzikoložky (1934)
8. 3. – Carl Philipp Emanuel Bach, 
300. výročí narození německého skladatele, 
cembalisty a pedagoga (1714–1788)
11. 3. – Eva Jenčková, 65. výročí narození 
české muzikoložky a hudební pedagožky 
(1949)
12. 3. – Jan Kapr, 100. výročí narození 
čes kého skladatele, pedagoga a teoretika 
(1914–1988)
14. 3. – Johann Strauss st., 210. výročí na-
rození rakouského skladatele (1804–1849)
15. 3. – Rudolf Piskáček, 130. výročí na-
rození českého skladatele (1884–1940); 
Sláva Vorlová, 120. výročí narození české 
zpěvačky, klavíristky a skladatelky (1894–
1973); Radoslav Kvapil, 80. výročí naro-
zení českého klavíristy a pedagoga (1934)
18. 3. – Nikolaj Andrejevič Rimskij-
Korsakov, 170. výročí narození ruského 
skladatele, hudebního teoretika a pedagoga 
(1844–1908)
20. 3. – Karel Nedbal, 50. výročí úmrtí 
českého dirigenta (1888–1964)
25. 3. – François-Joseph Fétis, 230. výročí 
narození belgického muzikologa, sklada-
tele, hudebního kritika a pedagoga (1784–
1871); Otakar Zich, 80.  výročí úmrtí 
českého skladatele a estetika (1879–1934)
26. 3. – Oskar Nedbal, 140. výročí naro-
zení českého skladatele, dirigenta a violisty 
(1874–1930)
27. 3. – Sarah Lois Vaughan, 90.  vý-
ročí narození americké jazzové zpěvačky 
(1924–1990) 
30. 3. – Pietro Antonio Locatelli, 250. vý-
ročí úmrtí italského skladatele a houslisty 
(1695–1764); Irena Vítková, 60. výročí na-
rození české houslistky a pedagožky (1954)
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HONS, M. The Beginnings of the Czech Music 
Theory Teaching. 1. Music Theory at the Organ 
School in Prague and Brno 
Studies at the Prague Organ School was opened 
in 1830, in the form of a  ten-month-course, 
which since 1835 has been extended for two 
years. Last director F. Z. Skuherský credited 
with further extension to three years of study, 
launched since 1873. After the merger with the 
Prague Conservatory in 1890 there was officially 
organ school until 1903 as its composition de-
partment for gifted students of higher classes. 
From the Prague Organ School is due to out-
standing teachers and theorists (F. Z. Skuherský, 
Z. Blažek, K. Stecker, K. Knittl) emerged School, 
which had a reputation for “high school of com-
position.” Brno Organ School was established 
thanks to the model of L. Janacek Prague Organ 
School in 1881. From 1917 to 1918 had three 
main branches: the organ-composition, piano 
and violin. This laid the foundation for its trans-
formation into the Brno Conservatory, which 
occurred a year later.
Keywords: music theory, music education, mu-
sic analysis.
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PALKOVSKÁ, J. „Music Theory and Practice III”
The author assesses importance of the conference 
„Music Theory and Practice III“. She aims the 
exceptionally importace of this session because 
of situation in the field of music education nowa-
days. She focuses co-ordination Ph.D. study pro-
gramme and research at Department of Music, 
Faculty of Education, Charles University in 
Prague.
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SPOUSTA, V., The Classification of 
Relationship Between Literary and Musical 
Art – 2nd Part
The author of the contribution formulates 
a point of view to the literary-musical relation-
ship classification considering education experi-
ences. Representing a system classification, the 
theoretical base consists of four types of the rela-
tionship – relation, coordination, interaction and 
integration. Among several possible classification 
views, the author choses a genetical point of view 
which references to an inspirational source of 
the work of art.
Keywords: literary art, musical art, relation-
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Facilitation of foreign language learning through 
music activities can be considered a means of its 
easier acquisition. In the paper the central issue 
is concerning the significance of music activities 
integrated in the school subject English Language 
as a device of socialisation, motivation and acti-
vating of pupils. It is concluded with the example 
of such integration. 
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nology and approaches are recommended topics 
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tion (Europe, Balkans, Gypsy music, Klezmer, 
Irish music, Arabic music, Africa, Tibet, India, 
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