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Úvod
Hudební informační středisko, o.p.s. (HIS) je obecně prospěšná společnost, založená
Nadací Český hudební fond, zapsaná 2. prosince 1996 v rejstříku o.p.s. vedeného Městským
soudem v Praze (oddíl O, vložka 14). Posláním HIS je podporovat českou soudobou hudbu a
informovat o českém hudebním životě na národní i mezinárodní úrovni. HIS je členem
Mezinárodní asociace hudebních informačních středisek (IAMIC), v rámci které se podílí na
společných informačních a dokumentačních projektech.
I. Přehled činnosti v roce 2014
V roce 2014 HIS vykonávalo především své hlavní činnosti popsané ve statutu a
zakládací listině společnosti: informační, dokumentační, publikační, organizační a propagační
činnost v oblasti české hudební kultury se zvláštním zaměřením na českou soudobou hudbu.
Hlavními projekty, skrze které HIS vykonávalo svou činnost byly:
1. Dokumentační - dokumentace v rámci on-line databáze a vedení archivu
2. Informační služby - internetové stránky a informační servis
3. Vydavatelská - vydávání časopisů Czech Music Quarterly a HIS Voice a vydávání CD
4. Pořadatelská - festival Contempuls
5. Mezinárodní spolupráce
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V rámci své doplňkové činnosti (prodej) HIS prodávalo CD prostřednictvím internetového CD
shopu.
V kalendářním roce 2014 HIS získalo na své projekty finanční prostředky díky
jednoletým grantům Ministerstva kultury a víceletému grantu Magistrátu hl.m. Prahy a
grantům od dalších dárců (Nadace ČHF aj.). V roce 2014 byly též čerpány prostředky z grantu
Evropské komise z programu Culture 2007 na mezinárodní projekt MINSTREL, do něhož je
kromě HIS zapojeno dalších 10 hudebních organizací sdružených v IAMIC. Obsahem projektu
MINSTREL jsou společné aktivity zúčastněných hudebních informačních středisek a
partnerských institucí směřující k efektivnějšímu šíření soudobé hudební tvorby. Patří mezi ně
zejména budování společné databázové platformy pro dokumentaci a mobilita hudebníků.
V rámci těchto aktivit HIS vytvořilo novou databázi děl, provádělo digitalizaci archivu a zapojilo
se do výměny hudebních souborů.
1. Dokumentační činnost
Dokumentační činnost HIS spočívá zejména ve vedení veřejného archivu, databází a
adresářů.
a) Archiv HIS je veřejné badatelské pracoviště, v prostorách HIS se nachází studovna
vybavená přehrávací audio technikou a pracovníci HIS jsou připraveni odborně asistovat všem
zájemcům. Archiv nabízí největší soubor děl české soudobé vážné hudby, převážně díla vzniklá
od r. 1945 po současnost. Obsahuje tisky, kopie rukopisů i rukopisy skladeb, nahrávky na všech
druzích nosičů, včetně originálních rozhlasových nahrávek na studiových pásech, dále fotografie,
knihy, časopisy, výstřižky apod. HIS dbá na jeho průběžné doplňování o nová díla všech
významnějších autorů i o nové akvizice publikací. Katalog notového archivu HIS lze procházet
na internetové adrese www.musicbase.cz. Nahrávky z archivu CD byly v roce 2014 kompletně
převedeny do podoby zvukových souborů a zálohovány na discích. Na internetu je k dispozici
také katalog těchto archivních nahrávek, který je spojen s databází skladeb. U části z nich je
možné si přehrát ukázky. Archivní nahrávky na jiných typech nosičů (studiové pásy, LP desky)
zaměstnanci HIS průběžně digitalizují a skenují také postupně notové materiály. Archivní
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nahrávky a skeny partitur jsou na internetovém i lokálním úložišti a jsou propojeny s databází
skladeb. Archiv slouží interpretům, dramaturgům, muzikologům, studentům, a všem zahraničním
i tuzemským zájemcům o českou soudobou hudbu.
b) Projekt databáze skladeb spočívá v úplném databázovém soupisu tvorby českých
skladatelů 2. pol. 20. století. Databáze je doplňována na základě premiér nových skladeb českých
skladatelů, které HIS zjišťuje z koncertních a festivalových programů a na základě informací od
skladatelů. Databáze je vystavena na internetu pod adresou www.musicbase.cz, kde umožňuje
velmi flexibilní vyhledávání děl podle nejrůznějších kritérií. Databáze zahrnuje v sobě katalog
Půjčovny hudebních materiálů ČHF (umožňuje přímou objednávku not) i katalog archivu HIS.
Cílem je usnadnit zájemcům o provozování českých skladeb široký výběr děl a pohodlný přístup
k informacím i k hudebním materiálům.
c) V roce 2014 HIS pokračovalo v plošné digitalizaci archivních matriálů a jejich
ukládání na internetové úložiště. Tato forma archivování notových a zvukových archiválií zaručí
jejich bezpečné uchování pro budoucnost. HIS spolupracuje se společností Exon, která zajišťuje
skenování větších objemů notových materiálů, dále společností CESNET, která poskytuje
kapacity pro dlouhodobou digitální archivaci a streamování nahrávek. Elektronický archiv je
přístupný přes databázi skladeb www.musicbase.cz. Databáze uživatelům poskytuje možnost
prohlížet nestahovatelné náhledy partitur (s vodotiskem) a poslechnout si krátké ukázky skladeb
v podobě streamu. Pro registrované badatele a návštěvníky studovny pak HIS může nabídnout
rozšířený přístup k vybraným archiváliím, podle potřeby a při respektování autorských a
vydavatelských práv. Na digitalizaci archivu je určena i část tříletého grantu Evropské komise
z projektu Minstrel (2012-2015).
V průběhu roku 2014 bylo do digitálního archivu na Musicbase.cz vloženo přibližně 4200
audioukázek (pocházejících z CD s archivními signaturami CD 0001 - 1350). Bylo zpracováno
kompletní dílo Petra Pokorného, jehož celá pozůstalost byla naskenována a uložena elektronicky.
Z partitur a nahrávek z archivu HIS byly kompletně digitalizována díla Františka Chaloupky,
Viktora Kalabise, Miloslava Kabeláče, rozpracovány jsou skladby Miloslava Ištvana, Aloise
Háby, Svatopluka Havelky a Martina Marka a kompletní nahrávky z koncertů sdružení
Konvergence. Od výše zmíněných autorů bylo vloženo přibližně 200 partitur. 80 partitur
v digitální podobě bylo poskytnuto americkým nakladatelstvím Alliance Publishing, které vydává
českou hudbu v USA. Kromě toho průběžně probíhaly opravy chybných záznamů, opravy
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uživatelského prostředí databáze i přidání nových funkcionalit jak zjevných (novinky, dynamicky
generované náhledy partitur), tak systémových (změna struktury báze). HIS popularizuje obsah
databáze formou „antologií“ – odborných textů se zvukovými a notovými ukázkami (v roce 2014
Jan Novák, Alliance Publishing Inc.)
2. Informační činnost
Informační servis HIS je bezplatná služba veřejnosti. HIS při jejím poskytování využívá
vlastní databáze (adresář, databáze děl, data osob, událostí aj.) a archivní materiály (viz archiv
HIS), nebo provádí speciální rešerše. Pracovníci HIS vyřizují dotazy a poskytují informační
služby klientům ze zahraničí i z tuzemska, nebo zprostředkovávají kontakty na jiné hudební a
informační instituce.
Součástí informačního servisu je vedení internetových stránek HIS na adrese
www.musica.cz, která je rozcestníkem pro všechny projekty HIS a dále odkazuje na stránky
českých hudebních institucí a osobností. Uživatelé zde najdou např. aktuální přehledy hudebních
soutěží a kurzů, programy koncertů, jubilea a životní data osobností hudebního života, adresář
osob a institucí, životopisy skladatelů apod. Hlavním smyslem je usnadnit přístup k české
soudobé hudbě a zprostředkovat kontakt s českým hudebním světem pro domácí zahraniční
hudební veřejnost.
Součástí nabídky je i otevřený kalendář koncertů www.dokoncertu.cz, který umožňuje zadávání
ze strany pořadatelů. Pracovníci HIS jej doplňují o významné koncerty, pokud je nezadají sami
pořadatelé, importují data z agentur (Ticketpro, Ticketstream) a pod. Od r. 2014 je zaměření
soustředěno na soudobou vážnou hudbu a alternativu.
3. Vydavatelská činnost
a) Časopis Czech Music Quarterly
Časopis Czech Music Quarterly vyšel v roce 2014 čtyřikrát. V rozhovorech byly
představeny tyto mj. tyto osobnosti českého hudebního života: Hana Blažíková, pěvkyně
zaměřená na historicky poučenou interpretaci (autor Vojtěch Havlík), Petr Wagner, hráč na violu
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da gamba (autor Vojtěch Havlík), Petr Cígler, skladatel (autor Petr Bakla), Anita Smisek,
vydavatelka a propagátorka české hudby v USA (autor Ondřej Čihák), Yveta Synek Graff,
průkopnice uvádění oper v českém originále (autor Dita Hradecká), Vojtěch Jouza, hobojista,
dirigent a sbormistr (autor Dina Šnejdarová), Aleš Březina, skladatel a muzikolog (autor Frank
Kuznik), Jaroslav Krček, skladatel (autor Lukáš Jiřička). Historická rubrika byla věnována
následujícím tématům: Janáčkova kompoziční škola (2 díly, autor Miloš Zapletal), skladatel Jan
Novák (autor Eva Nachmilnerová), Cecilská jednota (autor Dina Šnejdarová), Jaromír
Weinberger (autor Tristan Willems). Rozsáhlejší texty mimo rubrikové zařazení: Výročí
Kühnova dětského sboru (autor Petr Veber), re-edice české filmové hudby (autor Matěj
Kratochvíl), kompletní nahrávky symfonií Antonína Dvořáka (2 díly ve funkci tematického
bloku, autor Martin Jemelka), Musica Rudolfina, představení nového muzikologického projektu
(hlavní autor Petr Daněk), nastudování opery A. Dvořáka Alfréd (autor Markéta Kratochvílová),
aktuální turné České filharmonie v USA.
Dále časopis Czech Music Quarterly přinesl reportáž z ostravského maratonu písní Antonína
Dvořáka nebo recenzi knihy mapující hudbu českých imigrantů na Novém Zélandu. V pravidelné
recenzní rubrice bylo našimi předními hudebními publicisty recenzováno téměř 30 CD titulů
s českou hudbou a/nebo v podání českých interpretů.
Ke každému číslu ročníku 2014 bylo přiloženo CD z řady Composer Portraits, vydávané
Hudebním informačním střediskem (v posloupnosti Petr Kotík, Ivana Loudová, Michal Rataj, Jiří
Kadeřábek).
Časopis Czech Music Quarterly vychází v nákladu 600 ks, počet stálých předplatitelů v zahraničí
je v současné době cca 400, část nákladu je distribuována zdarma v rámci reciprocity s
partnerskými organizacemi, nebo v rámci propagace české hudební kultury. Mezi odběrateli jsou
zejména hudební oddělení knihoven, které jej zpřístupňují většímu počtu čtenářů. Časopis je také
distribuován po Českých centrech v zahraničí. Kromě zahraničních předplatitelů časopis odebírá i
několik desítek osob a institucí v ČR jak v tištěné tak elektronické verzi a lze jej zakoupit rovněž
ve vybraných pražských knihkupectvích, kde je nabízen v komisním prodeji.
Časopis Czech Music Quarterly je k dispozici v elektronické podobě (též formou elektronického
předplatného) prostřednictvím portálu Floowie a byl zařazen do projektu WebArchiv, který
zajišťuje archivaci webových stránek www.czech-music.net Národní knihovnou ČR.
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Časopis Czech Music Quarterly je určen zahraniční i české veřejnosti, odborné i laické, se
zájmem o českou hudbu. Je zaměřen spíše populárně vědecky, přináší texty různého typu od
hudebních aktualit až po výsledky muzikologického bádání. Archiv obsahů i plných textů
starších čísel je k dispozici na internetové stránce www.czech-music.net, dostupné jsou též české
varianty některých textů. Časopis je také excerpován databází RILM a skenován a šířen po
internetu v rámci komerční databázové sítě EBSCO Publishing. Zájemcům z řad odborné
veřejnosti (zpravidla zahraničním studentům) HIS poskytuje dle uvážení zdarma jimi vyžádané
články ve formátu pdf. Kompletní archiv časopisu je pro předplatitele k dispozici na portálu
Floowie.com.
b) Časopis HIS VOICE
V roce 2014 vyšlo šest čísel, z toho čísla 4 a 5. byla z důvodu úspor spojená ve dvojčíslo. Ke
každému vydání bylo přiloženo CD vydané v koprodukci s partnery, nebo vlastní produkci HIS.
Tradičně je v časopise věnován prostor řadě domácích skladatelů a interpretů z oblasti vážné
hudby i z žánrů spadajících do široce chápané alternativní scény. V ročníku 2014 to byli
například skladatelé Petr Cígler, Michaal Mays, hudebnice a multimediální tvůrkyně Knoflenka,
improvizátor Vojtěch Procházka, jazzová skupina Muff. Hlouběji do historie české hudby jsme
zamířili v textech o skladateli Miroslavu Poncovi, či o filmové hudbě Zdeňka Lišky a Luboše
Fišera. Přesah mezi hudbou a výtvarným uměním nabídl například rozsáhlý článek věnovaný
hudebním paralelám v díle Zdeňka Sýkory, prostor má rovněž důkladná reflexe současného
hudebního dění, například festivalu New Opera Days Ostrava.
Časopis HIS Voice soustavně mapuje rovněž zahraniční vážnou hudbu 20. století. V roce 2014
jsme se věnovali podstatným osobnostem současné vážné hudby, jako jsou Veljo Tormis,
Michael Gordon, Noah Creshevsky, Lou Cohen či Phil Niblock. Jedno číslo věnovalo blok
současné lotyšské hudbě. Přesah do šířeji chápané alternativní hudby zajistily např. portréty
osobností progresivní elektronické hudby (AGF, Pete Namlook, Felix Kubin) a improvizace
(Hans Falb, Phil Minton, Angelica Castelló).
Vedle textů zaměřených na jednotlivé osobnosti nebo skupiny mají v HIS Voice významnou roli
články zabývající se obecnějšími tématy současné hudební kultury a mířící hlouběji než běžná
hudební publicistika. Právě v této oblasti existuje v české hudební žurnalistice zásadní mezera.
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V uplynulém ročníku jsme se zaměřili mimo jiné na fenomén improvizace a její širší společenské
i politické souvislosti, o nichž napsali rozsáhlé texty George E. Lewis a Mattin. Vědec a skladatel
Francisco López je autorem textu o vnímání zvuků prostředí a jejich uměleckém zpracování.
Další články se zaměřily na propojení hudebních experimentů s neurologickým výzkumem či na
situaci soudobé hudby v Rusku.
Redakce časopisu HIS Voice zastává přesvědčení, že psaní o hudbě, které míří pod povrch a
hledá složitější souvislosti má nezastupitelnou roli při kultivaci a rozvoji české kultury a je třeba
jej dále kultivovat. Z toho důvodu HIS Voice i nadále rozšiřuje řady svých spolupracovníků a
dává příležitost mladší generaci autorů, kteří zaměřují pozornost na jinak opomíjené oblasti. V
uplynulém ročníku to například byly nové formy distribuce hudby a problémy, které s tím
přicházejí pro umělce, publikum i vydavatele.
Ke každému číslu uplynulého ročníku bylo přiloženo CD s hudbou, která je jinak českým
posluchačům obtížně dostupná, či se s ní vůbec nesetkají. Tyto nahrávky představovaly domácí
hudebníky, jako kompilace současné české hudby sestavená redakcí, profilové CD skladatele
Petra Kotíka nebo výběr z koncertní série Wakushoppu nebo se zaměřovaly na určitou oblast
světového hudebního dění, jako tomu bylo v případě kompilace soudobé hudby z Lotyšska nebo
rakouského vydavatelství God Records.
I nadále pokračovalo intenzivnější využívání internetových stránek www.hisvoice.cz, které
získaly novou, přehlednější a funkčnější grafickou podobu. Webové stránky slouží i nadále jako
archiv časopisu s obsahem všech čísel a ukázkami článků, nově se však stávají platformou, pro
niž vznikají původní texty. Internetové stránky umožňují flexibilněji reagovat na události ve světě
hudby a dostávají na nich prostor noví autoři. Od nového ročníku se na internetových stránkách
objeví další rubriky, mimo jiné recenze aktuálních nahrávek a koncertů. Nadále budou stránky
obsahovat sekci zvukových ukázek k článkům.
Časopis je možné předplatit si i v elektronické podobě, což oceňují například čtenáři žijící
v zahraničí. Předplatitelé elektronické verze mají navíc přístup do kompletního archivu časopisu.
Také starší tištěná čísla časopisu je možné objednávat přímo přes internet.
Časopis HIS Voice je již mnoho let významným médiem, které v rámci českého hudebního
života zprostředkovává reflexi soudobé vážné a alternativní hudby. Do časopisu přispívají
významní odborníci pro danou oblast, redakce časopisu velmi dbá na odbornou a jazykovou
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úroveň textů a poskytuje čtenářům fundovaný pohled na nekomerční a experimentální hudební
scénu.
Distribuce probíhala zejména formou předplatného a komisionářského prodeje
v knihkupectvích. Časopis vycházel v nákladu 800 výtisků. Cca 400 kusů bylo rozesíláno
předplatitelům (prostřednictvím firmy SEND pro ČR a PressMedia pro Slovensko) a zbytek byl
distribuován komisionářským prodejem ve vybraných kulturních institucích a knihkupectvích v
Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Opavě, Hradci
Králové, a dalších českých a moravských městech (seznam viz tiráž časopisu nebo
www.hisvoice.cz ). Předplatné, nebo koupi jednotlivých čísel, včetně archivních, je možné
objednat prostřednictvím internetového e-shopu. Časopis byl zdarma zasílán na řadu adres
kulturních a vzdělávacích institucí, remitendní výtisky starších čísel byly v rámci propagace
časopisu prodávány se slevou nebo zdarma na knižních veletrzích (Svět knihy, Knihex) a na
koncertech.

c) CD Czech Music Portraits
Hudební informační středisko vydalo v roce 2014 v rámci Roku české hudby pět profilových
CD českých soudobých skladatelů. Byli jimi: Petr Kotík (*1942), Ivana Loudová (*1941),
Michal Rataj (*1975), Jiří Kadeřábek (*1978), Hanuš Bartoň (*1960). Důvodem vzniku tohoto
projektu je, že v současné době se z trhu CD stále více vytrácí soudobá vážná hudba. HIS se snaží
tuto mezeru zaplnit vydáváním nekomerčních propagačních CD s hudbou českých skladatelů.
Vydání děl na CD znamená větší možnost propagace a šíření povědomí o české současné tvorbě a
v konečném důsledku větší šanci na její uplatnění na festivalových pódiích a rozhlasových
stanicích u nás i v zahraničí.
Na profilových CD pěti skladatelů různých generací byly použity nejen již existující nahrávky z
Českého rozhlasu a archivu autorů, ale podařilo se také studiově natočit několik nových
nahrávek: (Kadeřábek . Basic Prague a Rimersione di Venezia, Rataj - Running for breath a
Elementary me). CD byly šířeny jako samostatně neprodejné přílohy časopisů HIS Voice a Czech
Music Quarterly, ale zároveň budou sloužit i dlouhodobě jako propagační materiál HIS.
4. Pořadatelská činnost
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Festival CONTEMPULS
Sedmý ročník festivalu Contempuls proběhl ve dnech 21., 26., a 28. listopadu 2014. Koncerty se
konaly ve dvou sálech tradičního působiště festivalu v holešovickém multifunkčním prostoru La
Fabrika (Komunardů 30, Praha 7), s výjimkou koncertu konaného dne 26. 11., který se uskutečnil
v klášteře sv. Anežky (U Milosrdných 17, Praha 1).
Program sedmého ročníku zahrnoval celkem 5 samostatných koncertů (podrobný rozpis
programu je uveden níže). Každého z koncertů se účastnilo přibližně 200 posluchačů (kapacita
sálu). Festivalu byla poskytnuta záštita primátora hlavního města Prahy (poprvé v roce 2012).
Dramaturgii letošního ročníku dominoval závěrečný orchestrální koncert (vystoupení PKF –
Prague Philharmonia, dirigent Marko Ivanović), v historii festivalu první svého druhu. Na
programu dotyčného koncertu byly zařazeny rovněž dvě koncertantní skladby, v nichž se
představili významní domácí sólisté Karel Dohnal (klarinet) a Vilém Veverka (hoboj). Další
novinkou v dramaturgické struktuře festivalu bylo pozvání německého ansámblu sólových
zpěváků (tzn. komorního sboru) Neue Vocalsolisten Stuttgart, kteří patří ke světové špičce ve
svém oboru. Pro tento vokální koncert byl jako místo konání zvolen klášter sv. Anežky pro svou
vyhovující akustiku. Festival rovněž pokračoval ve své dlouhodobé orientaci na progresivní
tendence v oblasti komorní hudby: úvodní koncert patřil jednak italské dvojici Dillon–Torquati
(violoncello, klavír), jednak rakouskému ansámblu PHACE, který se představil v netradičním
pětičlenném obsazení. Koncertu německého sboru v Anežském klášteře pak předcházelo
vystoupení Uliho Fusseneggera se sólovým recitálem na kontrabas, doplněné v jedné rozlehlé
skladbě hráčem na basklarinet (Gareth Davis). Festival Contempuls poskytuje každoročně
placené objednávky vybraným skladatelům, letos tak zazněly v premiéře tři nové skladby – dvě
komorní (Marián Lejava, Slobodan Kajkut) a jedna orchestrální (hobojový koncert Pavla Zemka)
Jako doprovodná akce festivalu byla ve spolupráci s hudebními fakultami Janáčkovy akademie
múzických umění a pražské AMU uskutečněna dvojice prezentací význačného rakouského
skladatele Bernarda Langa, jehož skladba Hermetica V byla uvedena v rámci koncertu 26. 11.
Přednáška B. Langa se konala v Brně (24. 11.) a v Praze (27. 11.) na půdě výše uvedených
vysokých škol. Vždy zhruba týden po uskutečnění každého z koncertů byl na webových
stránkách festivalu k dispozici audio streaming nahrávky daného koncertu (časově omezený
z důvodu autorských práv). Vybrané nahrávky budou tvořit součást plánovaného nekomerčního
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CD (již třetího), dokumentujícího činnost festivalu Contempuls (CD jsou k dispozici zájemcům
zdarma).
K úspěchu festivalu přispěla i letos volba atraktivního místa konání v holešovickém prostoru La
Fabrika a v akusticky i svým prostředím výjimečném klášteře sv. Anežky, profesionální
propagace formou plakátování, inzerce, informativních letáků a propagačních článků
v periodickém tisku (např. HIS Voice, Harmonie, A2, Respekt aj.) a využití sociální sítě
Facebook. Jednotlivé koncerty i celý festival byly reflektovány hudební kritikou v časopisech
(Harmonie, týdeník A2, Respekt). Vzhledem k omezenému rozpočtu festivalu v roce 2014 se HIS
rozhodlo oslovit příznivce festivalu formou crowdfundigové akce na Hithit.cz, což se ukázalo
jako úspěšný způsob dofinancování projektu, navíc s výrazným propagačním efektem.
Všechny koncerty festivalu Contempuls byly nahrávány pro účely archivace a jednorázového
internetového vysílání. Nahrávky z festivalu jsou k dispozici prezenčně ke studijním účelům ve
zvukovém archivu Hudebního informačního střediska, o.p.s.
5. Mezinárodní spolupráce
Mezi významné aktivity HIS patří i spolupráce se zahraničními partnery. HIS se podílí
zejména na společných informačních a internetových projektech Mezinárodní asociace hudebních
informačních středisek (IAMIC). Ředitel HIS se pravidelně účastní výročních konferencí IAMIC,
kde dochází k výměně zkušeností pracovníků hudebních informačních středisek zejména na poli
moderních forem archivace a informatiky. V roce 2014 se konference IAMIC konala ve
Wroclavi. Prostřednictvím IAMIC, nebo s pomocí partnerů se HIS pravidelně prezentuje na
mezinárodních hudebních veletrzích (MIDEM aj). Zástupce HIS se zúčastnil také hudebního
veletrhu WOMEX v Santiago de Compostela.
Spolu s dalšími deseti partnery z evropských členů IAMIC se HIS v r. 2014 účastnil na
projektu sdílení elektronických zdrojů MINSTREL, na který získal o tříletý grant Evropské
komise. V roce 2014 se uskutečnila výměna hudebníků (Contempuls) v rámci projektu
MINSTREL a konference účastníků projektu ve Wroclavi. HIS rovněž pracuje na sběru a
zpracování dat a propojení databáze se společnou platformou v rámci MINSTREL.

10

HIS rovněž provádí cílenou propagaci české soudobé tvorby směrem do zahraničí formou
dramaturgických návrhů, poskytováním informačních materiálů, demo-nahrávek a notových
materiálů všude tam, kde se nabízí příležitost k uplatnění české hudební tvorby.

II. Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů
V roce 2014 nedošlo ke změně zakládací listiny a statutu HIS. Ve správní radě, která se v r. 2014
sešla dvakrát, zasedaly tyto osoby: Jaromír Havlík (předseda), Bohuš Získal, Jaroslav Šťastný,
Tomáš Hála, Tereza Havelková a Vítězslav Mikeš. Dozorčí radu tvořili: Jindra Šiklová, Jiří
Vaňáček a Radomír Kubík.
V Praze 20. 4. 2015
Miroslav Pudlák, ředitel HIS, o.p.s

Přílohy:
Zpráva auditora
Roční účetní závěrka
Příloha k roční účetní uzávěrce

11

