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dne 17. dubna 2012 by se dožil význam-
ného životního jubilea varhaník, hudeb-
ní skladatel a dlouholetý ředitel kůru 
v katedrále svatého ducha v hradci 
králové, pan jiří strejc (*1932). hudební 
vzdělání získal na pražské konzer-
vatoři, kde studoval varhany ve třídě 
prof. kampelsheimera a kompozici 
u prof. o. a. Tichého. v letech 1957 - 
2001 působil jako ředitel kůru v katedrále 
sv. ducha v hradci králové. 

Široké spektrum jeho působnosti 
zahrnuje činnost koncertní, skladatel-
skou, sbormistrovskou a v neposled-
ní řadě i pedagogickou. po celou dobu 
svého působení v hradecké katedrále vedl 
tamní chrámový sbor a v roce 1965 zalo-
žil komorní vokální sbor cantores artis 
antiquae. v době, kdy byly varhany z ide-
ologických důvodů vytlačovány z hudeb-
ního života, se mu podařilo prosadit 
zřízení varhanního oddělení v hradecké 
lŠu. pro diecézi pak vychoval v rámci 
výuky varhanní hry na biskupském gym-
náziu i soukromě řadu varhaníků. 

Těžiště strejcovy bohaté a osobité tvor-
by (téměř 80 opusů) zaujímá pochopitelně 
liturgická hudba (mše, propria, žalmy...), 
ale i poměrně rozsáhlá tvorba pro varhany. 
v invenčně i harmonicky bohaté varhanní 
tvorbě se odráží mimo jiné skutečnost, že 
sám autor byl zároveň vynikajícím inter-
pretem a improvizátorem. autor si vytvo-
řil svůj nezaměnitelný kompoziční styl, 
ve kterém zdánlivě jednoduchými pro-
středky dokázal z nástroje vytěžit maxi-
mum. pozoruhodná a dosud málo známá 

je i strejcova tvorba profánní. jiří strejc je 
také autorem varhanních doprovodů 40 
písní jednotného kancionálu z roku 1980. 
společně s pavlem hrubešem sestavil sbír-
ku populárních skladeb ve varhanní tran-
skripci - tzv. varhanní knížku, vydanou 
v supraphonu v roce 1989. při této příle-
žitosti je třeba připomenout, že pan strejc 
působil až téměř do konce svého života jako 
varhaník v hradecké smuteční obřadní síni 
a podle jeho odhadu vyprovodil na posled-
ní cestu nejméně 30 000 spoluobčanů.  

posluchači, kteří mají možnost slyšet 
některé strejcovy skladby, se zpravidla dělí 
na dvě skupiny. jedna část posluchačů auto-
ra zná a předem se na koncert těší, protože 
ví, že na rozdíl od poslechu řady jiných sou-
dobých skladeb nebude odcházet s rozpaky. 
Ta druhá část, která autora nezná a slyší 
skladbu poprvé, se po poslechu v drtivé 
většině přidává ke skupině první. Zklamáni 
jsou pouze ti, kteří se ptají po notovém 
materiálu, protože většina opusů existuje 
pouze v rukopise. ale ani toto zklamá-
ní nemusí trvat dlouho, protože nedávno 
založená společnost přátel jiřího strejce si 
vzala mimo jiné za úkol postupně celé dílo 
vydávat. důkazem toho je kompletní vydá-
ní varhanní tvorby, které vyšlo již koncem 
roku 2011. více informací naleznete na 
stánkách www.opusarium.cz.

k nedožitým 80. narozeninám 
jiřího strejce se uskuteční dvě význam-
né akce. v neděli 22. 4. 2012 bude při 
hlavní mši svaté v katedrále sv. ducha 
(v 9:30 hodin) provedena autorova mše 
orbis factor, na které budou spolu-

pracovat spojené sbory kostela panny 
Marie a kostela božského srdce páně 
v hradci králové a dále chrámové sbory 
z pardubic a vrchlabí. následovat bude 
vzpomínkový koncert, pořádaný hra-
deckou Filharmonií a společností přá-
tel jiřího strejce dne 26. 4. 2012 v 17:00 
a 19:30 hodin v Městské hudební síni 
v hradci králové. Zde vystoupí pražský 
komorní sbor, sbormistr adolf Melichar, 
varhaníci václav uhlíř, petr hostinský, 
barytonista jakub hrubý a členové 
Filharmonie hradec králové. na kon-
certě zazní zejména profánní, ale i litur-
gické skladby jiřího strejce.

Václav Uhlíř

Nedožité jubileum varhaníka a skladatele Jiřího Strejce

pro město brno i celou jižní Moravu 
byla zahájena stavba koncertních var-
han. v poslední době byla schválena 
dotace Eu, proběhlo výběrové řízení 
a následně byla uzavřena smlouva na 
dodávku nových varhan. vybraná švý-
carská firma hermann Mathis, aG 
dává záruku i naději očekávat požado-
vaný vynikající výsledek. Investorem 
varhan v hodnotě 35 mil. kč, jejichž 
stavba byla zahájena v únoru 2012, je 
nestátní a necírkevní nadační fond 
campianus. dokončení varhan v brně 
je plánováno v létě 2014. 
ke společnému budování nových var-
han byl spuštěn také systém adopce jed-
notlivých píšťal či rejstříků. uhrazením 
rejstříku, několika píšťal či píšťaly je 
možné v symbolické ceně (500-3000 kč) 
podpořit stavbu varhan a stát se tak 
kmotrem či kmotrou jednotlivých píš-
ťal. podle přání si lze vybrat rejstřík 
s dedikací i tóny píšťal. rejstříky jsou 
věnovány památce 14 jezuitských svět-
ců, 9 významných jezuitů spojených 
s brnem a 25 osobností z brněnského 
varhanického a hudebního světa.
Mezinárodní projekt na stavbu kon-
certních varhan v brně je spolufinan-
cován za podpory statutárního města 
brna, jihomoravského kraje a z fondů 
Evropské unie. aktuální seznam dárců, 
sponzorů a firem podporujících tento 
projekt je spolu s dalšími informacemi 
dostupný na http://www.campianus.eu
nadační  fond campianus prosí širokou 
a uměnímilovnou veřejnost o podporu 
stavby nových varhan. staňte se v melo-
dii tónem, který bude slyšet! 

Jan Martin Bejček, OSB.
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