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Slovo na úvod

Milí přátelé Hlasohledu, máme za sebou 12. ročník existence HLASOHLEDU – centra  
pro práci s lidským hlasem. Máme radost, z toho všeho, co se nám v tomto roce podařilo. 
Zde je přehled událostí, které se pod hlavičkou Hlasohledu v roce 2017 uskutečnily.



Ročník byl zahájen v květnu workshopem vedeným výraznou postavou evropské hudební 
avantgardy, španělskou zpěvačkou Fatimou Mirandou. Workshop byl zaměřený na rozšíření spektra 
možností hlasu a na získání vodítka pro zkoumání a zdokonalování vlastních hlasových zdrojů. 

V červnu proběhl již počtvrté na 5 místech Prahy ZPĚVOMAT – živý hudební nástroj znějící 
na přání kolemjdoucích. V rámci tohoto projektu se uskutečnilo souběžně pět celodenních hlasových 
dílen pod vedením lektorů, zkušených sbormistrů a hudebníků (Petr Váša, en.dru, Jiří Bouda, Antonia 
Nyass, Mirka Novak); dopolední část workshopu probíhala ve vnitřním prostoru (každá skupina pod 
vedením jednoho lektora měla svoji zkušebnu), odpoledne pak jednotlivé skupiny vyrazily na frekven-
tovaná místa Prahy (Jungmannovo náměstí, Náměstí míru, I. P. Pavlova, Vítězné náměstí a Karlovo ná-
městí), kde dopoledne secvičené skladby zazněly na přání náhodných kolemjdoucích, sedících na židli 
uprostřed kruhu zpívajících. Účast zpěváků i poslech na ulici byl zdarma. Akce se setkala se značným 
mediálním ohlasem a s pozitivní zpětnou vazbu se strany účastníků workshopu i posluchačů. Více na 
našich stránkách, v přiložených ohlasech z tisku, ve fotogalerii i ve video reportáži, kterou přikládáme.

workshop s Fatimou Mirandou 
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Zpěvomat v Praze



V červenci se konala týdenní DÍLNA AFRICKÝCH POLYFONIÍ vedená hudebnicí a sbormist-
ryní Anitou Daulne (Belgie/Kongo). Doplňujícím předmětem byla rytmická cvičení, která vedl David 
Oplatek. Fotografie naleznete v příloze.

V září se ZPĚVOMAT, tentokrát pod vedením Ridiny Ahmedové, přesunul do Pardubic. Doku-
mentaci naleznete v příloze.

workshop s Anitou Daulne a Davidem Oplatkem

Zpěvomat v Pardubicích



Zářijová dílna byla ve znamení improvizace. Pozvání přijal Thomas Johannsen, nizozemský 
hudebník a sbormistr vedoucí Genetic Choir – sbor zaměřený výhradně na improvizovanou hudbu. 
Thomas si vyvinul vlastní metodiku jak rozvíjet hudební spontaneitu, na prohlubování schopnosti 
poslouchat a  hudebně komunikovat. Workshop se jmenoval INSTANTNÍ KOMPOZICE – DOBRO-
DRUŽSTVÍ VOKÁLNÍ TVOŘIVOSTI.

V  listopadu proběhla dílna nazvaná AUTENTICKÝ HLAS, kterou vedla polská lektorka Olga 
Lidia Kozlowska. Na workshopu byla propojená fyzická a zvuková práce tak, aby výsledkem byl osobní 
prožitek těla a hlasu. Lektorka je původním vzděláním psychoterapeutka, práci s hlasem se věnuje 
už řadu let a vede workshopy v mnoha zemích Evropy. Díky svému vzdělání vnáší do hudební práce 
silný sebezkušenostní rozměr. Používá polyfonní skladby z Ukrajiny a dalších zemí Východní Evropy.
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workshop s Thomasem Johannsenem

workshop s Olgou Lidií Kozlowskou



Dále v  listopadu proběhla KONFERENCE na téma HLAS JAKO NÁSTROJ SEBEPOZNÁNÍ. 
Celodenní konference určená pro odbornou veřejnost i laické zájemce o práci s hlasem byla zdarma. 
Kromě přednášejících z ČR (sbormistryně a hlasová pedagožka Tereza Staňková, foniatrička Zina 
Hánová a zpěvačka a pedagožka Dana Houdková); vystoupila i Olga Lidia Kozlowska (Polsko) a izra-
elská vokalistka a pedagožka Smadar Emor.

konference HLAS JAKO NÁSTROJ SEBEPOZNÁNÍ

workshop se Smadar Emor

Smadar Emor vedla následující den také workshop nazvaný VOCAL SELF, zaměřený na znovu-
nalezení spojení s naším zdrojem hudební a vokální kreativity i autenticity. 



Koncem listopadu proběhla již tradiční událost – ADVENTNÍ DÍLNA, konající se vždy na první 
adventní neděli. Na ní se účastníci pravidelně seznamují s méně známými podobami vokální tvorby 
spojené s obdobím adventu a Vánoc. Tentokrát ji vedli sbormistři Martina a Kryštof Spiritovi, spo-
lupracující například s Pražskou komorní filharmonií a vedoucí sbor Musica Oeconomica Pragensis. 
Adventní dílna proběhla v podmanivém prostředí Kapucínského kláštera na Hradčanech. 

adventní dílna 
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více informací, ukázky a přihlášky na

www.hlasohled.cz

workshopy a akce pro veřejnost
jaro–léto

Víkend 26.–28. května

Hlas bez hranic
vede Fatima Miranda (Španělsko)
Vhled do možností vlastního hlasu. Intenzivní dílna s první dámou 
evropské hudební avantgardy a fascinující vokalistkou.

Pondělí 5. června

Zpěvomat
Kouzelný pouliční hudební nástroj znějící na přání kolemjdoucích 
se opět rozezní v Praze. Chcete se stát součástí Zpěvomatu? 
Můžete se připojit jako zpívající (je třeba přihlásit se předem 
na zpěvomat@hlasohled.cz) anebo si můžete cestou městem 
sednout na židli a nechat si zazpívat jen pro Vás! 

Účast je zdarma! 

8.–15. července, Slavonice

Letní týdenní dílna 
afrických polyfonií

Anita Daulne (Kongo/Belgie) zpěv
David Oplatek (ČR) rytmická cvičení

Africká emocemi nabitá hudba pod českým nebem!
Anita, skvělá lektorka, zakladatelka legendárních Zap Mama, se 
do Čech vrací již poosmé. Týden ve znamení společného zpívání. 
Otevřeno všem zájemcům bez ohledu na míru zkušeností.

Víkend 22.–24. září

Instantní 
kompozice: 
dobrodružství 
vokální improvizace
vede Thomas Johannsen 
(Německo/Holandsko)
Společná vokální improvizace jako dobrodružství pobývání 
v přítomném okamžiku. Workshop vedený sbormistrem 
amsterdamského sboru Genetic Choir, vystupujícího s čistě 
improvizovanými koncerty. Otevřeno všem zájemcům bez ohledu 

na míru zkušenost í.

Zpěvomat se koná pod záštitou 
radního Prahy 2 Ing. Jaroslava Šolce

Reportáže a fotografie jsou také ke zhlédnutí na našich internetových stránkách www.hlasohled.cz. 
K dílnám tištěny graficky zpracované letáky, které byly pravidelně roznášeny do cca stovky míst po 
Praze – konzervatoře, vysoké školy, kavárny, čajovny, kulturní centra a také rozesílány dobrovolníkům 
do regionů, kteří je tam roznášejí.

HLASOHLED – centrum pro práci s lidským hlasem
už 11 let organizuje workshopy, semináře a další programy zabývající se lidským 
hlasem. Většina akcí je otevřená široké veřejnosti, 
vítaní jsou zájemci bez ohledu 
na míru zkušeností.

www.hlasohled.czvíce informací, ukázky a přihlášky naleznete na

Hlasové dílny 
pro veřejnost

více informací, ukázky a přihlášky na

www.hlasohled.cz

Instantní 
kompozice: 
dobrodružství 
vokální 
improvizace
vede 

Thomas Johannsen 
(Holandsko)

sobota 23. a neděle 24. září
Studio Itaka, Korunní 35, 
Praha 2
Víkend bude věnovaný rozvíjení 
dovedností „okamžité vokální kompozice“, 
tedy improvizace ve skupině. Lektor 
Thomas Johannsen vede v Amsterodamu 
sbor Genetic choir zpívající výhradně 
improvizačně. 

K dílně říká: „Pracuji s improvizací, protože mě fascinuje 
proces „sebeuspořádávání“, který při tom probíhá, 
a také úžasné možnosti, které se otevírají při práci 
v přítomném okamžiku. Ten moment, kdy nejen zpěváci, 
ale také posluchači zažívají, že jsou tady, teď a spolu – 
a že se v podstatě může stát cokoli. V tu chvíli sdílíte 
dobrodružství, pochybnosti i křehkost toho okamžiku. 
Sdílíte pomíjivost i svoje lidské bytí. Uchvacuje mě, když 
vidím performery, jak komponují svuj pohyb, hudbu 
nebo text, pohybujíc se na tenkém ledě mezi genialitou 
a naivitou, vytvářejíc mnohovrstevnaté tkaniny příběhů 
a významů, které skládají hold naší fantazii a imaginaci.“

Dílna je otevřená všem zájemcům bez ohledu na míru hudebních zkušeností.



Výhled do budoucna  
 
Hlasohled je projekt, který si během 13 let své existence vytvořil stabilní pozici na české kul-

turní scéně a bude-li moci i v dalších letech pokračovat, bude i nadále přinášet do českého prostředí 
smysluplnou a jedinečnou iniciativu. Dramaturgický plán na rok 2019 je připraven a velmi doufáme, 
že budeme moci dále nabízet podněty a inspiraci pro zpěv, práci s hlasem i teoretickou reflexi těchto 
uměleckých oborů. 

Zpěv přináší radost. Jsme rádi, že můžeme být u toho.
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Návštěvnost

V roce 2017 se do aktivit Hlasohledu zapojilo cca 980 zájemců. Co nás také velice těší je sku-
tečnost, že na dílny nepřicházejí pouze obyvatelé Prahy, ale že cestu váží i mimopražští (Plzeň, Brno, 
Hradec Králové a další města) a nejednou ze značné dálky přicestovali přímo na dílnu také zahraniční 
účastnící – například ze Slovinska, Slovenska, Rakouska, Nizozemí, Německa, Dánska, Polska, Itálie, 
Francie. Zdá se, že povědomí o centru věnujícímu se práci s hlasem se přes osobní reference šíří také 
do zahraničí.

Ridina Ahmedová,  
zakladatelka projektu Hlasohled,  

centrum pro práci s lidským hlasem



Hlasohled z. s. má 6 členů.  
Pro realizaci projektů v roce 2017 obdržel následující dotace:

Ministerstvo kultury – cyklus dílen 740 000,– 
Hlavní město Praha – cyklus dílen 250 000,– 

Finančně projekt podpořili:

Ministerstvo kultury
Hlavní město Praha

Mediálně se na projektu spolupodíleli:

Velvyslanectví Nizozemského království
Instituto Cervantes Praha
Velvyslanectví státu Izrael
Polský institut v Praze
Praha 2
Praha 6
Institut Slavonice
Spolkový dům Slavonice
Hamu
Offcity Pardubice



Výkaz zisku a ztráty za rok 2017

NÁKLADY hlavní činnost*

 v tis. Kč

Spotřeba materiálu  25

Drobný hmotný majetek 17

Spotřeba energie 0

Materiál a energie celkem 42

Opravy a udržování 3

Cestovné 0

Reprezentace 1

Honoráře umělců a lektorů, dramaturgie 463

Překlady a tlumočení 19

Ubytování, doprava a diety 116

Pronájmy prostor, technické zajištění 152

Propagace, grafika, tisk, dokumentace 161

Produkční a organizační práce, PR 152

Vzdělávání a další odborné služby 13

Režie (spoje, ekonomika apod.) 105

Služby celkem 1 181

Osobní náklady celkem 22

Ostatní náklady celkem 12

NÁKLADY CELKEM 1 261

VÝNOSY hlavní činnost*

 v tis. Kč

Kurzovné dílny 249

Technicko-organizační činnost 9

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 258

Dotace Ministerstvo kultury 740

Dotace Hlavní město Praha 250

Provozní dotace celkem 990

Přijaté dary celkem 13

Přijaté členské příspěvky 5

Ostatní výnosy celkem 5

VÝNOSY CELKEM 1 266

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 5

* organizace nemá vedlejší činnost



Rozvaha k 31. 12. 2017

AKTIVA v tis. Kč

A. Dlouhodobý majetek celkem 0

Krátkodobé pohledávky 2

Pohledávky celkem 2

Pokladna 9

Bankovní účty 149

Krátkodobý finanční majetek 158

Náklady příštích období 0

Jiná aktiva celkem 0

B. Krátkodobý majetek celkem 160

AKTIVA CELKEM 160

PASIVA v tis. Kč

Vlastní jmění 0

Jmění celkem 0

Účet hospodářského výsledku 5

Výsledek hospodaření celkem 5

A. Vlastní zdroje celkem 5

Závazky dodavatelům 32

Ostatní krátkodobé závazky 14

Zaměstnanci 7

Ostatní přímé daně 1

Jiné závazky 94

Krátkodobé závazky celkem 148

Výdaje příštích období 1

Výnosy příštích období 6

Jiná pasiva 7

B. Cizí zdroje celkem 155

PASIVA CELKEM 160

Na obálce je fotografie Vojtěcha Brtnickéko. Další fotografie jsou z archivu Hlasohledu.


