
Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,

v minulém čísle magazínu OSA Autor 
in (03/2021) byl ve stručném výběru 
v rámci „úvodního slova“ věnován pro-
stor úsilí OSA o pomoc české hudební 
kultuře v nelehkém období 2020/2021. 
Šlo zejména o projevení vzájemné so-
lidarity ve vztahu k  pořadatelům hu-
debních produkcí i k uživatelům hudby 
v  rámci podnikatelské činnosti, jakož 
i  o  finanční pomoc autorům z  fondu 
podpory hudební tvorby. Pojďme si 
nyní připomenout další rovinu, v kte-
ré Ochranný svaz autorský napomáhá 
realizaci zajímavých a hodnotných hu-
debních projektů. Mám na mysli pro-
gram Partnerství OSA (v roce 2021 běží 
již dvanáctý ročník tohoto programu). 
V  roce 2020  bylo v  rámci progra-
mu Partnerství podáno 365 projektů, 
z toho podpořeno bylo 282. V letošním 
roce (v rámci prvních tří kvartálů, tj. ke 
13. 9. 2021) bylo podáno 338 projektů, 
podpořeno bylo 278. Z uvedených čísel 
jasně vyplývá, jak počet podaných pro-
jektů narůstá – toho, co v roce 2020 po-
krylo celý rok, bylo v roce 2021 dosa-
ženo za první tři kvartály. Odhadem to 
znamená, že nárůst bude cca o 120 pro-
jektů. Je to zcela pochopitelné, jelikož 
první třetina roku 2021 byla covidovou 
pandemií velmi výrazně postižena, přes 
léto to vypadalo nadějně, a nyní bohu-
žel čísla opět rostou. Na druhé straně to 
svědčí o velkém a vzrůstajícím významu 
podpory OSA (nejenom) prostřednic-
tvím programu Partnerství. Je to jedna 

z kýžených cest k návratu kulturního 
života do normálních kolejí a k obno-
vování duchovních hodnot v  rámci 
naší společnosti. Program Partnerství 
v tomto smyslu představuje pro mno-
hé významnou pomoc. Mám radost, že 
od letních měsíců se opět koncertuje, 
proběhly některé festivaly i jiné kulturní 
akce – a to nám mimo jiné otvírá jistý 
předpoklad, že závěr roku snad i přes 
opět narůstající epidemiologickou křiv-
ku přinese autorům alespoň malé zlep-
šení ekonomické situace.

Nyní se obraťme k dalšímu aktuálnímu 
tématu. Začátkem října se konaly volby 
do sněmovny. Tyto volby zobrazily vý-
razné změny v postoji občanů. Je naděje, 
že dojde k postupnému přehodnocová-
ní systému hodnot, že bude (alespoň 
trochu) upozaděna hrubá politika se 
sníženým morálním rozměrem. Přejme 
si, aby výsledky voleb přinesly též více 
prostoru pro kulturní nadstavbu v lid-
ských srdcích. Všichni bychom se měli 
snažit, včetně členů sněmovny, popř. 
vlády, aby zvítězil základní hodnotový 
vzorec – krása, harmonie, láska, pravda, 
mír a víra. Otevřeně řečeno, kdybychom 
byli schopni celý tento vzorec uvést v ži-
vot, co více bychom si mohli přát. Vždyť 
láska, jako středový bod tohoto vzorce, 
je jedinou měnou, která má skutečnou 
a trvalou hodnotu. Skončily by záměrné 
lži a lživé kampaně, byl by otevřen pro-
stor pro nové světlo v našich životech. 

Na závěr mně dovolte připomenout 
jednu velmi starou lidovou moudrost: 
kouzelný starý dědeček a malý vnouček 
vzájemně rozprávějí o existenci lidské 
pospolitosti. Dědeček vnoučkovi říká, že 
v každém člověku jsou dva vlci – jeden 

hodný a jeden velmi zlý. A vnouček se 
ptá: Dědečku, a který z nich nakonec 
zvítězí? A dědeček odpoví: Ten, kterého 
budeš více krmit. Vždyť není možné mít 
jednu nohu ve dvou botách…

Přeji vám, abyste měli do úst, obrazně 
řečeno, vložena slova života, ať již jsou 
ztvárněna hudbou, jazykem či jakým-
koliv jiným způsobem, aby byla přijata 
přednost moudrosti před žezly a trůny. 
Přeji vám dobrou a šťastnou cestu! 

Ivan Kurz
předseda dozorčí rady OSA
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