CENA ČESKÉ HUDEBNÍ RADY PRO PANÍ MÍLU SMETÁČKOVOU
3. října 2006 udělí Česká hudební rada cenu paní Míle Smetáčkové za její dlouhodobou
inspirativní práci v oblasti hudební výchovy, zejména s mladými ve vedení České hudební
společnosti.
Organizace, která je českou sekcí Mezinárodní hudební rady při UNESCO uděluje ceny
od r. 1994, a to nejen tzv. hvězdám, ale také těm, kteří pro ně zajišťují publikum podporou
zájmových aktivit, spolkového života a mladých amatérů.
Paní Míla Smetáčková (*1928) byla nejen „ženou dirigenta“ slavného Václava Smetáčka, jak
měla údajně napsáno v cestovním pase po r. 1948, ale sama se v mládí věnovala sborovému
zpěvu, studovala estetiku a výtvarné umění, příležitostně při své práci, většinou
překladatelské, se zabývala a zabývá hudební publicistikou. Vzhledem ke svým již dřívějším
stykům s ČHS byla v r. 1992 oslovena, aby se stala předsedkyní ČHS a jistě se zasloužila, že
se smysluplná společnost nerozpadla po listopadovém převratu. Její činnost pozdvihla díky
svým zkušenostem a kontaktům v zahraničí, díky jazykové kompetenci, která jí dovolila
zastupovat mnohdy v pověření celý český resort umělecké výchovy na mezinárodních fórech
(po určitou dobu byla i mluvčí pro ISME, tj. mezinárodní společnosti pro hudební výchovu).
Rozvíjela podněty a nápady, se kterými se setkala v zahraničí v činnosti ČHS v podobě
různých speciálních kurzů a setkání. Pracovala také v presidiu České hudební rady.
Nyní vychází druhé vydání její životopisné publikace „Život s taktovkou“, která bude
prezentována před slavnostním koncertem ke 100. výročí narození dr. Václava Smetáčka se
Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK.
Paní Míla Smetáčková chce nadále pracovat a realizovat své nápady v čestných bezplatných
funkcích ve Společnosti J. B. Foerstera, Společnosti Z. Fibicha nebo České hudební
společnosti, což je pozoruhodné a příkladné.
Cena bude předána před tímto koncertem, tj. v úterý 3. října v 17,30 hod. v Cukrárně
Obecního domu. Cenu předají místopředseda ČHR dirigent Martin Turnovský a tajemnice
organizace Lenka Dohnalová.

