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JEDNOTA HUDEBNÍHO DIVADLA  
 

Jednota hudebního divadla je občanským sdružením, registrovaným u MV ČR dne 10. 5. 

1990 pod č. VSP/1-190/90-R.  

 

Nejvyšším orgánem JHD je kongres, mezi jednotlivými zasedáními Kongresu je nejvyšším 

orgánem Výbor.  

 

Výbor JHD pracoval ve složení:  

 Lubomír Havlák  

 Helena Havlíková  

 Josef Herman  

 Jiří Horký  

 Radmila Hrdinová  

 Rudolf Leška  

 Lenka Šaldová  

 Jiří Šesták  
 



HLAVNÍ ČINNOST V ROCE 2014  
 

Jednota hudebního divadla pravidelně pořádá akce, které propagují nejlepší výsledky hudebního 

divadla (festival Opera) a snaží se zasazovat o rozvoj současného hudebního školství a podporu 

mladých talentů (Burza mladých zpěváků).  

 

Několik členů výboru JHD se aktivně – reflexí operního divadla v celé ČR – podílí na tvorbě 

uměleckých kritérií a jejich prosazování v praxi.  

 

Jednota hudebního divadla dále participuje na festivalu Rakovník bratří Burianů a na cyklu 

večerů s názvem Legendy opery U Valšů, věnovaných emeritním operním pěvcům – setkání 

připravuje Lubomír Havlák a moderuje Radmila Hrdinová.  

 

 

Burza mladých zpěváků  
Burza mladých zpěváků má již více jak dvacetiletou tradici a každoročně poskytuje příležitost 

studentům a absolventům uměleckých škol předzpívat zástupcům divadel, uměleckých agentur i 

kritické a teoretické obci. Pravidelně na Burzu přijíždí předzpívat několik desítek interpretů, 

převážně z České republiky a ze Slovenska, ale jednotlivě i z dalších zemí. Předzpívání se již 

tradičně koná na jevišti Státní opery Praha, tedy v prostoru, kde si interpreti velmi regulérně 

mohou vyzkoušet své možnosti.  

 

Burza mladých zpěváků je výraznou pomocí mladým zpěvákům při jejich prvních krocích v 

oblasti operního divadla v několika směrech:  

 často jim zprostředkovává vůbec první kontakt s budoucími zaměstnavateli (pokaždé 

dojde k několika konkrétním nabídkám hostování či přímo angažmá)  

 mohou na místě konzultovat svůj výkon s významnými pedagogy  

 Jednota hudebního divadla ve spolupráci s Agenturou Havlák pořádá pro vybrané 

účastníky koncertní turné  

 

Ve Státní opeře Praha dne 28. dubna 2014 předzpívalo 29 interpretů. Na klavír je doprovázeli 

Jaroslav Šaroun, Jitka Nešverová a Augustin Kužela. Odborné konzultace vedli Karel Petr a 

Antonie Denygrová. 

 

Pro vybrané účastníky zajistila Jednota hudebního divadla koncerty operních árií s doprovodem 

klavíru v Divadle U Valšů , na Zámku Sychrov, v Divadle Oskara Nedbala v Táboře, v Městském 

divadle v Jablonci nad Nisou, s orchestrem v Severočeském divadle Ústí nad Labem.  

 

  



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2014 
 

Příjmy v roce 2014 celkem: 214.986,64 Kč  

Výdaje v roce 2014 celkem: 311.362,95 Kč  

 

Stav účtu k 31. 12. 2013: 64.405,97 Kč  

Stav účtu k 31. 12. 2014: 8.029,66 Kč  

(v roce 2014 přijata bezúročná půjčka 40.000 Kč, vráceno v roce 2015) 

  

Komentář: údaje za kalendářní rok jsou zkreslené především proto, že festival Opera je bienále, 

část plateb předchází roku, kdy se festival koná, zatímco většina dotací přichází až v roce konání.  

 

Členské příspěvky zaúčtované v roce 2014: 200 Kč  

 

Burza mladých zpěváků 2014 – příjmy / výdaje  
Příjmy (poplatky od účastníků): 14.500 Kč  

Výdaje:       12.747 Kč  

Daně z dohod o provedení práce (částka 2.100 Kč) byly odvedeny začátkem roku 2015.  

 

Další výdaje / příjmy JHD: 

Webová stránka – hosting 1.512 Kč 

Poplatky x úroky:  1.517 Kč x 286,64 Kč 

 

Ostatní výdaje a příjmy se týkají 12. ročníku Festivalu hudebního divadla Opera 2015 

kompletní vyúčtování bude součástí výroční zprávy v roce 2015. 

 


